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.هللا الحمد و المنة على انجاز هذا العمل فهو احق ان يشكر  

على التوجيهات و النصائح-بادن عبد القـادر-ثم شكر و تقدير الى االستاذ المشرف

.بها طوال مدة انجاز هذا العمل  أفـادنيو االرشادات القيمة التي  

.تقويم هذا العمل  كما اتقدم بالشكر للجنة المناقشة التي سيكون لها الدور في  

مؤسسة تربية الدواجن للغرب و  و موظفي  مسئوليو ال يفوتني ان اتقدم بجزيل الشكر لجميع  

خاصة

.لما كان له من مساعدة في انجاز هدا العملالمدقق الداخلي بالمؤسسة  

.شكر و تقدير لكل هؤالء و لكل من مد يد العون لي

أكنهذا العمل، و علمني ما لم  إتماموفقني في دراستي و اعانني على  الذيو الحمد هللا تعالى  

اعلم

.فضله عليا عظيما

َفْضُل اللَِّه َعلَْيَك َعِظيًما" "َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكن  َتْعَلُم َوَكانَ 
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.و في االخير نحتسب هذا العمل هللا وال نزكي على اهللا عمال  

لقـايد حفيظة             :  الطالبة



اهدي هدا العمل

.الى اعز ما املك في هذا الوجود و الدنيا الى الوالدين العزيزين  

.الغاليالزوج  إلى

.باسمهكل  يتعائلأفرادوالى كل  

.األصدقـاءو الى كل الزمالء  و  

لقـايد حفيظة             :  الطالبة



مقدمة عامة

عامةمقدمة 



مقدمة عامة

ب

لقد صاحب التطور الذي شهده العامل على مر العصور تطورا على مستوى حجم ونشاطات املؤسسة االقتصادية 
ا مؤسسة صغرية  ت عمليات متشعبة كبرية احلجم تنفصل فيها ذامؤسسة ضخمة إىلمعامالت بسيطة ذاتفانتقلت من كو

املؤسسة احلفاظ على ألصحابمجلة من الوسائل والتقنيات تضمن إىلضرورة االهتداء إىلأدىمما ، امللكية عن التسيري
يأيتمة هذه الوسائل ويف مقد، التالعباتو احملاسبيةاألخطاءملواردهم و احلد من األمثلاملستمرة و االستغالل أمواهلم

.احلسابات و الدفاتر اخلاصة باملشروعو الرقابة و البيانات و املستندات أنظمةالذي يعمل على فحص التدقيق 
إال منادج هي مااألخريةن التدقيق الداخلي مرتبط ارتباطا وثيقا باملعايري الدولية اذ ان هده إىل أاإلشارةوجتدر 

.للمحاسبة و التدقيق توجيه و ترشيد املمارسة العملية إىلعامة تؤدي وإرشادات
يف مفهومه و اهدافه و نطاق انه عرف تطورا سريعا إال،النشأةوبالرغم  من كون التدقيق الداخلي وظيفة حديثة 

دوره هو البحث يف حتسني أصبحبل ، الغش و االختالساتيفة اليت تعىن باكتشاف األخطاء و حبيث مل يعد الوظ,فحصه
و االجراءات و كذا  مؤسسة و ذلك من خالل فحص و تقييم الوسائل الرقابية املختلفة و تقييم السياساتأليةاالداء الكلي 

ومن مت فان التدقيق الداخلي مل يعد مقتصر على تدقيق العمليات ,كفاءة اداء العمليات على مستوى الوحدات التنظيمية
ولقد ارتقت هده الوظيفة اىل مستوى ،وعمليات املؤسسةوأنشطةيغطي كافة وظائف أصبحبل ، اسبية فقطاملالية و احمل

، املؤسسةأنشطةاعلى و اصبحت كوظيفة استشارية فعالة خلدمة االدارة من خالل تزويدها بالتحليل و التقييم املناسب عن 
و الذي ,م1941يف سنة تأسسالذي IIAققني الداخليني ويرجع كل الفضل يف هدا التطور اىل املعهد االمريكي للمد

.تطوير هذه الوظيفة و ارساء قواعد ممارستها املهنية يف خمتلف املؤسساتعلى عاتقه مسؤولية ذاخ

إشكالية البحث-أوال
لذا ميكن صياغة اإلشكالية على النحو ،يف التدقيق الداخليالتأهيلللمدققني الداخليني التزامات مبعايري الكفاءة و إن 
: التايل

؟التأهيلمبعايري الكفاءة و )ORAVIO(مبؤسسة تربية الدواجن للغرب املدقق الداخليما مدى التزام 

األسئلة الفرعية-ثانيا
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: يليكماإىل أسئلة فرعية  الرئيسية تتفرع اإلشكالية 
وما هو دوره ؟ما املقصود بالتدقيق الداخلي - 
؟الداخليمدققبالنسبة للالتأهيلو معايري الكفاءةأمهيةما - 
على أي أساس يعتمد املدقق الداخلي يف عمله مبجمع تربية الدواجن؟ - 

فرضيات البحث-ثالثا
:صياغة الفرضيات التاليةرعية، ارتأينا األسئلة الفاملطروحة و اإلشكاليةولإلجابة على 

ا والتأكد من التنفيذ اجليد للمهام؛التدقيق الداخلي عملية تتم-  باملؤسسة للحفاظ على ممتلكا
؛تعمل معايري الكفاءة والتأهيل على الرفع من مستوى أداء املدقق لوظيفته مبهنية عالية- 
مع دليل متعلق بنظام التدقيق واملراقبة الداخلية- . لدى مصلحة التدقيق الداخلي با

أهمية البحث-رابعا
اليت تعترب جزءا رئيسيا من التأهيلاملدقق الداخلي مبعايري الكفاءة و تنبع أمهية البحث من خالل قياس درجة التزام 

ا ممارسو  يف أداء الدور املناط مهنة املدققاألساس لنجاح االلتزاماتحيث تعترب هنةاملاألخالق املهنية اليت جيب أن يتمتع 
.الفعالية يف املؤسسةو يف حتسني االداء و ، به

بية تنعكس على أداء املهنة وتقويةمن آثار اجيااملدقق الداخليما يعكسه التزام ، من خاللكما تعزز أمهية هذا البحث
ا  تمع  ا مركزها وتدعيم ثقة ا .واستمراريتهااملصدر الرئيسي لدميومتها من حيث كو

عها املعهد ضواليت و وكيفية تصميم وتنظيم وظيفة التدقيق الداخلي وفقا ملعايري ممارستها املهنية،أمهيةوإبرازعرض يف أيضاو 
.)IIA(دققني الداخليني للماألمريكي

أهداف البحث-خامسا
:ويسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية

 ؛التزامات املدقق الداخليالتعرف على
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 ؛التأهيلالكفاءة و على معايري التعرف

درجة التزام املدقق الداخلي بقواعد السلوك األخالقي.

أسباب اختيار الموضوع- سادسا
:وقع اختيارنا هلذا املوضوع لألسباب التالية

موضوع درجة التزام املدقق الداخلي مبعايري الكفاءة والتأهيل من املواضيع احلديثة اليت مل تنل نصيبها من يعترب- 
؛البحث والدراسة على مستوى جامعتنا

دف اكتساب املعارف وتوسيعها -  إن هذا املوضوع فضال عن كونه يتماشى مع ختصصنا وميولنا، فقد مت اختياره 
.تعلقة بالتدقيق احملاسيب ومراقبة التسيريعلى خمتلف املستجدات امل

حدود البحث-سابعا
:مت حتديد إطار البحث يف احلدود اآلتية

.عملهم بكل كفاءةتأديةمدى و ، الداخلينيباملدققنييرتبط هذا البحث : الحدود البشرية-
.والية مستغامنالدواجن لمؤسسة تربية على مستوى تربصوارتبط هذا البحث بإجراء :الحدود المكانية- 
مت إجراء البحث من خالل تربص على مستوى مؤسسة تربية الدواجن مبستغامن يف الفرتة املمتدة .:الحدود الزمنية- 

.2015فريل أغاية شهر إىلما بني شهر ديسمرب 
.ص املدققني الداخلينيختيتالالتأهيلمعايري الكفاءة و مت التطرق إىل : الحدود الموضوعية- 

منهج البحث-ثامنا
الذي يستهدف مجع املعلومات املرتبطة التحليلياملنهج الوصفي وفقا لطبيعة موضوع البحث، فقد تطلب استخدام

.مث حتليلها وتفسريهاوصفها اإلشكالية، وضوع مب
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مصادر البحث-تاسعا
:النظري والتطبيقي وتتمثل يفمت االعتماد على جمموعة من املصادر املتوفرة واملتعلقة باجلانب 

الرتبصمت مجع بيانات البحث من خالل :مصادر أولية.
شبكة دوريات وجمالت،حبوث ودراسات،الرسائل اجلامعية،وذلك من خالل االعتماد على الكتب، :مصادر ثانوية

. االنرتنت

الدراسات السابقة-عاشرا
التزام لكن موضوع مهمة التدقيق الداخلي واملعايري بصفة عامة الدراسات السابقة اليت اطلعنا عليها تركز على معظم

.           مل يتم التطرق إليه بصفة خاصة، وذلك حسب علمنا وحسب جمال ومدة حبثناالتأهيلاملدقق الداخلي مبعايري الكفاءة و 
:ومن هذه الدراسات نذكر

املراجعة "حتت عنوان - جامعة اجلزائر-كرة ماجستري يف علوم التسيري ذ الدراسة عبارة عن م):2004(شعبان لطفي - 
، تدور اشكاليتها حول فيما تكمن فعالية تقييم نظام الرقابة "الداخلية مهمتها و مسامهتها يف حتسني تسيري املؤسسة
يق الداخلي يعترب اداة فعالة ال ميكن االستغناء عنها التدقأنإىلالداخلية من طرف املدقق الداخلي، وخلصت الدراسة 

.اذا احسن استغالهلا
حتت عنوان - جامعة اجلزائر- كرة ماجستري يف علوم التسيري ذ الدراسة عبارة عن م: )2007(األمنيعيادي حممد - 

ول مسامهة نظام الرقابة وتدور اشكاليتها ح" مسامهة املراجعة الداخلية يف تقييم نظام املعلومات احملاسيب للمؤسسة"
ودور تقييم نظام ألمهيةاإلشارةإىلوالتدقيق الداخلي يف تقييم نظام املعلومات احملاسيب، واستطاع الباحث من خالهلا 

.ت مبسامهة نظام الرقابة والتدقيق الداخليااملعلومات احملاسيب لضمان قدرة اكرب من الثقة والدقة يف املعلوم
-جامعة اجلزائر- كرة ماجستري يف العلوم التجارية فرع حماسبة وتدقيق  ذ الدراسة عبارة عن م):2011(كاروس امحد- 

ثر أاستطاع الباحث من خالهلا توضيح ، "وفعالية املؤسسةأداءملراجعة الداخلية يف حتسني اإدارةتصميم و "حتت عنوان 
سسة، وخاصة يف ظل التطورات اليت تشهدها هذه داء وفعالية املؤ أتصميم وتطبيق وظيفة التدقيق الداخلي على حتسني 

.الوظيفة



مقدمة عامة

و

هيكل البحث-حادي عشر
جابة على خمتلف التساؤالت اليت تضمنتها اشكالية البحث و كمحاولة لالملام بكل جوانبه ، ارتاينا معاجلة هذا بغية اال

.االول و الثاين تناوال اجلانب النظري للدراسة بينما الفصل الثالث فقد خصص للدراسة التطبيقيةاملوضوع يف ثالثة فصول ،
جعلناه مدخل للحديث عن االطار النظري للتدقيق الداخلي كامتداد طبيعي للتطور الذي عرفه التدقيق :الفصل االول- 

نواعه و كذا نشاة و تعريف التدقيق الداخلي ، أمهيته و أبنشاة و مفهوم التدقيق ،مل هذا الفصل أبصفة عامة ، حيث 
اهدافه ،انواعه و خصائصه باالضافة اىل املعايري الدولية للتدقيق الداخلي و معليري املمارسة املهنية و قواعد السلوك 

.املهين
ثالثة مباحث ، خصص هذا الفصل لدراسة تقنيات التدقيق و معايري الكفاءة و التاهيل فقسم اىل: الفصل الثاني- 

حيث تناول املبحث االول تقنيات التدقيق الداخلي اين مث التطرق اىل املقابالت ، الفحص التحليلي و املالحظة املادية 
اما املبحث التاين فقد تضمن ادوات التدقيق الداخلي حيث مت التطرق فيه اىل قوائم االستقصاء ، ادوات الوصف ، 

ءة و التاهيل و مكونات السلوك يف حني مت التطرق يف املبحث الثالث اىل معايري الكفاورقة اظهار و حتليل املشاكل ،
.املهين القومي

خصص هذا الفصل لدراسة حالة تطبيقية عن جممع تربية الدواجن مبستغامن ، قسمنا هذا الفصل اىل : الفصل الثالث- 
مع من ح يث نشاته و مواقع الوحدات و تنظيم اهليكل ثالث مباحث حيث تناول املبحث االول نبدة تارخيية عن ا

مع اما املبحث الثاين فقد اهتم بدراسة نظام التدقيق الداخلي و املراقبة الداخلية و ذلك من خالل  و نظام العمل يف ا
مع ،يف حني  تطرقنا يف التعرف على اهداف املراقبة الداخلية و الوثائق االساسية للرقابة الداخلية و عمليات التدقيق با

مع من حيث تعريفه و الغرض منه و تطبيقه للمعايري املهنية  .املبحث الثالث اىل ميثاق التدقيق الداخلي با
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:تمهيد
احلاجةزيادةهوعنهاالستغناءيكمنالرئيسيكنشاطوخروجهالتدقيقتطورإىلأدتاليتاألسبابأهممن

البياناتصحةمدىمنالتحققيفيتمثلالتدقيقمنفاهلدفالتدقيق،بواسطةاملدققيقدمهااليتاخلدماتعلى
املوضوعةاإلجراءاتتطبيقومدىاحلقيقي،املايلللمركزمتثيلهاومستوىاملؤسسةطرفمناملقدمةواملاليةاحملاسبية

اطرفمن .بأمالكهاوالتالعبالغشحاالتوراءوالوقوفاحملاسبيةاألخطاءوخمتلفاخللطلتفاديإدار
لتلبيةكأساستعتربواليتالفرضياتمنجمموعةلهعلمفالتدقيق،االجتماعيةالعلومشعبمنشعبةوكأي
فيهمتارسالذيالعاماإلطاروتعطيتوجهاليتاملعايريمنمجلةعلىتعتمدكماأجله،منوضعتالذياهلدف

اذلكإىلباإلضافةمهامها، علىيستنداألخريهذاأنإذ،)عمله(بواجبهقيامهأثناءاملدققتوجيهعلىتعملفإ
.هلاالتنفيذياجلانببتنظيمليقوممراحل

:كاآليترئيسيةمباحثالثثإىلاألولالفصلتقسيمارتأيناذكره،متملاوأمشلأعمقولدراسة
مدخل مفاهيمي للتدقيق: ولاملبحث األ

ماهية التدقيق الداخلي :املبحث الثاين 
الدولية للتدقيقاملعايري :الثثاملبحث ال
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مدخل مفاهيمي للتدقيق:األولالمبحث 
وتشعباملؤسساتحجمكرببسببحتميا،أمراكانالتطورمناملستوىهذاوبلوغهتدقيقالظهورإن

التدفقاتجانبمنلتسيريهااملؤسسةمالكمراقبةصعوبةمنزادالذياألمرالفروع،تداخلزيادةمعوظائفها
.واملاليةاحلقيقية

نشأتهبالتدقيق األمربدايةيفنستهلهامدخل مفاهيمي للتدقيق،بتقدمياملبحثهذاخاللمنوسنحاول
.نواع التدقيقأما املطلب الثالث فيتمثل يف أ،الثايناملطلبيفمهية التدقيقأهداف و أمفهومه مثو 

التدقيق مفهومنشأة و :ولالمطلب األ
.العصورعربمفهومهوتطورالتدقيقحولتارخييةنبذةبتقدمياملطلبهذانستهل

نشأة التدقيق-والأ
اتدقيقالمهنةتستمد قراراته،اختاذيفعليهايعتمداليتالبياناتصحةمنالتحققإىلاإلنسانحاجةمننشأ

التارخييةالوثائقتدلحيثالقدامى،احلكاملدىاحلاجةهذهظهرتولقدالواقع،يفالبياناتمطابقةمنوالتأكد
.العامةاحلساباتصحةمنللتأكداملدققنيتستخدمكانتواليوناناملصرينيقدماءحكوماتأنعلى

:ميالدي1500قبل-1
كلمة جندوهكذاصحتهامدىعلىللوقوفوالسجالتالدفاتريفاملثبةالقيودإىليستمعوقتهااملدققكان
1.يستمعومعناهاAudireالالتينيةالكلمةمنمشتقة،Auditingتدقيق 

جبردخاصةتمكانتواليتالعائليةواملشروعاتاحلكامعلىتقتصركانت"احلقبةتلكيفتدقيقالمهنةأنإال
الدقةإىلالوصولهومنهاواهلدفالواحدة،الفرتةيفمراتعدةمتكررةالعمليةهذهتكونحيثالسلعي،املخزون

2.للدفاترغشأوتالعبأيملنع

1850بينماالممتدةالفترة-2 – :ميالدي1500
االتكليفجذرياتغرياأحدثتاليتالصناعيةالثورةظهوربوادربزوغالفرتةهذهمييزماأهملعل ظهرحيثا

.للتدقيق و املدققنياحلاجةوزيادةاإلدارةعناملؤسسةمللكيةالفعلياالنفصال

.3: ص ،1998، عمان، للنشر، دار وائل في البنكقابة التدقيق والرخالد أمني عبد اهللا،1
.14:ص ، 1996الرابعة، بريوت، الطبعة ية، بدار النهضة العر، تاءاإجر ومعايير اجعة المر، السالمعبد يس إدراشتيوى 2
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-1905بينماالفترة-3 1:ميالدي1850

اقتصادية،وحداتتكوينإىلاحلاجةظهرتوبالتايلللمجتمعشاملتغيريحصلالصناعية،الثورةظهوربعد
الوحدةصاحبعملياتبتسجيلاإلهتماموليساالقتصاديةالوحدةعملياتبتسجيلاحملاسبةاهتمامبدأهناومن
الأصبحالتطوراتهذهفبعد 2.ايستهانالمهمةكمهنةصبحيلتدقيقالأماممفتوحاا

:هذايومناإلى1905بينماالممتدةالفترة-4
أدىالرئيسيواملركزاإلدارةعناجلغرايفوانتشاروتباعدالفروعذاتالكربىالشركاتظهورهوالفرتةهذهمييزما

والقواعدللسياساتوفقايتمالعملأنمنوالتأكدالتابعةالفروعيفمعامالتمنيتمماملعرفةالضروريةاحلاجةإىل
طريقعنالفروعتلكيفالعملسالمةعلىاالطمئنانإىلاإلدارةحتتاجوبالتايلالرئيسي،املركزبواسطةاملوضوعة

تلكعلىرقابتهافرضضمانيفاإلدارةويساعداملنتشرة*املنشآتفروعيغطيالداخليةتدقيقللنظامإجياد
3.الفروع

أهم المراحل التاريخية التي مر بها التدقيق:)1-1(الجدول رقم 
أهمية الرقابة الداخليةمدى الفحصالهدف من عملية التدقيقالفترة

ابالتفصيلاكتشاف التالعب واالختالس1500قبل عام  عدم االعرتاف 

ابالتفصيلاكتشاف التالعب واالختالس1500-1850 عدم االعرتاف 

1850-1905
.اكتشاف التالعب واالختالس

.اكتشاف األخطاء الكتابية
بعض االختبارات ولكن 

التفصيليتدقيقاألساس هو ال
ا عدم االعرتاف 

1905–1933
.حتديد مدى سالمة، وصحة تقرير املركز املايل

ءاكتشاف التالعب واألخطا
اعرتاف سطحياختباريتدقيقبالتفصيل و 

1933–1940
.حتديد مدى سالمة، وصحة تقرير املركز املايل

اكتشاف التالعب واألخطاء
بداية يف االهتماماختباريتدقيق

اهتمام وتركيزاختباريتدقيق.تقرير املركز املايلحتديد مدى سالمة،وصحة1960–1940
Source: Brown.R.Gene, “Changing Audit Objectives and Techniques”.p-2

.02: ، مرجع سبق ذكره، ص د السالم عباشتيوى إدريس 1
.09: ص ، 1982، جامعة طنطا، التجارة، كلية مراجع الحساباتإمساعيل، الصادق زكريا حممد 2
.سساتالمؤالمنظمات ونقصد باملنشآت *
.02: ص ، 2001اسبية، والمحيةاإلدار، مركز اخلربات مراجعة الحساباتوالداخلية ابةالرق، حممد أمني3
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مفهوم التدقيق-ثانيا
عملية منظمة ومنهجية جلمع وتقييم األدلة والقرائن، بشكل موضوعي، اليت تتعلق بنتائج األنشطة وهتدقيق ال"

واألحداث االقتصادية، وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بني هذه النتائج واملعايري املقررة، وتبليغ األطراف املعنية 
1.التدقيقبنتائج 

تشتمل على الفحص والتحقق تدقيقعملية ال" فإنه يتضح أنتدقيقبالوعلى ضوء ما تقدم، ومن خالل التعريف 
والتحقيق هو 2،"والتقرير، والفحص هو التأكد من صحة وسالمة التسجيل احملاسيب للعمليات وخلوها من العيوب

عينة، وكداللة عن فرتة مالية ماملنشأةإمكانية إصدار حكم على صالحية القوائم املالية النهائية كتعبري سليم ألعمال 
اية تلك الفرتة، ومن هنا نقرأ أن الفحص والتحقيق وظيفتان مرتابطتان يقصد يهما  على سالمة الوضع املايل يف 
متكني املدقق من إبداء رأيه فيما إذا كانت عمليات القياس للمعامالت املالية قد أدت إىل إثبات صورة عادلة لنتيجة 

ا يف تقرير يقدم إىل املهتمني و . املايلاومركزهنشأةأعمال امل أما التقرير فيقصد به بلورة نتائج الفحص والتحقيق وإثبا
رأيه الفين دقق، حيث بني فيه املتدقيقأو من خارجه، وهو ختام عملية النشأةسواًء من داخل املنشأةبأعمال امل

بصورة سليمة وعادله، والعدالة اوعمليانشأةماحملايد يف عدالة القوائم املالية ككل من حيث تصويرها للمركز املايل لل
، وهذا يتطلب من هذه البيانات أن تكون نشأةهنا تعين توافق البيانات الواردة يف القوائم املالية مع الواقع الفعلي يف امل

" الفيوميوحبسب رأي الدكتور . سليمة حماسبياً، ووافية، مبعىن أنه مل حيذف منها شيء، وأن املدقق يشهد بذلك كله
.3"عملية منظمة تعتمد على الفكر واملنطق ،فهي نشاط جيب التخطيط له،وتنفيذه بأسلوب مهين سليمتدقيقفان ال

فإننا جند أن هذا التعريف قد جاء عامًا لدرجة أنه يشمل  تدقيقوبالرجوع إىل تعريف مجعية احملاسبني األمريكية  لل
الوحدات تدقيقاالقتصادية، أو الداخلي اليت يقوم به العاملون بالوحداتتدقيقاملختلفة، كالتدقيقكافة أنواع ال

ا العاملون مبكاتب احليادي واليت يقوم به احملاسب القانوين تدقيقاحلكومية، والتدقيقأو أجهزة الاحلكومية واليت يقوم 
ظمة تتضمن جمموعة من اإلجراءات عملية منهجية منبأنهتدقيقكما أن هذا التعريف وصف ال" خبري احملاسبة"

4.املتتابعة واملخططة جيداً حيكمها إطار نظري ثابت، يتمثل يف جمموعة من األهداف واملعايري املتفق عليه

.2012، معايير التدقيق الداخلي،مجعية احملاسبني األمريكية 1

.02عبد هللا خالد أمني، مرجع سبق ذكره، ص 2

.11ص،2005، مصر، أصول المراجعهالفيومي حممد،  3

16، ص1989آخرون، دار املريخ، الطبعة األوىل السعودية ، ، تعريب ،حجاج امحد و المراجعة بين النظرية والتطبيقآخرون، وليام و توماس 4
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نتائج األنشطة "حيث تفيد عبارة 1لتعريف الذي جاءت به مجعية احملاسبني األمريكيةلواستمراراً للقراءة الدقيقة 
ال تقتصر على فحص املعلومات املقدمة بالقوائم املالية فحسب، وإمنا تدقيقأن عملية ال" االقتصاديةواألحداث 

.تتضمن أيضاً فحص النظام احملاسيب الذي ينتج عنه مثل هذه املعلومات املالية، وهو ما يشمل نظام الرقابة الداخلية

التدقيقهداف أو هميةأ: المطلب الثاني
وهي  احملاسبةتقدمهااليتواملعلوماتالبياناتصحةمدىمنللتحققاألساسيةباعتباره األداةكبريةمهية  أللتدقيق 
:كاآليت

التدقيقأهمية-أوال
وكلوخمرجاتهخلدماتهاألطراف الطالبنيمنالعديدخدمةإىلدفغايةالوسيلةكونهيفالتدقيقأمهيةتكمن

2:كما يأيتاحلاجةحسبطرف

مراقبةومنه.التقديريةامليزانياتاخلطلوضعاحملاسبيةاملعلوماتعلىكليشبهاعتمادعتمدوني: المؤسسةمسيرو.1
؛حمايدةفنيةهيئةطرفمنمدققةواملعلوماتالبياناتتلكتكونأنعلىحترصومنهوتقييمهاألداء

منحقراراتعليهالتبينحمايدةفنيةهيئةطرفمناملدققةاملاليةالقوائممناملستقاةاملعلوماتعلىتعتمد:البنوك.2
؛ائتمانيةوتسهيالتالقروض

فرضوالرقابة،التخطيط:يليفيماتلخيصهاميكنكثريةأغراضيفاملدققةاملاليةالقوائمعلىفتعتمد:الدولة.3
؛برتقيتهاتماليتالصناعاتلبعضاإلعاناتتقريراحملمية،املوادلبعضاألسعاروحتديدالضرائب

ايفالعمالنقاباتعليهاتعتمدحيث:العمال.4 .احملققةاألرباحيفواملشاركةاألجوربشأناإلدارةمعمفاوضا
:منللتأكدوهذاتدقيقالنتائجيفاملسامهنييهتم:المؤسسةومالكالمساهمين.5
؛الناجعالتسيريعلىاملسؤولنيقدرة-
؛جديدةبقراراتااللتزامقبلاملستثمرةلألموالواألمثلاجليداالستغالل-

.انتشارهامناحلداألقلعلىأوحدوثهاومنعالغشأخطاءعنالكشف-

.معايري التدقيق الداخلي،مجعية احملاسبني األمريكية 1

حامد حجاج، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية، تعريب حممد عبد القادر الوسيطي وامحد ،المراجعة مدخل متكاملالفني ارين،جيمس لوبك، 2
2008.
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يفوالتحركالقروضلطلبأساسيكضمانتتقدمحيثاملدخرات،أصحابوهم: المحتملينالمساهمين.6
ملطلبجديدةاستثماراتحالةيفأواإلفالسقرارأواملايلالعسرحاالت .مسامها

تدقيقالنتائجبالمهتمةاألطراف: )1-1(رقمشكلال
أخرىشعوبسياسيون                                                                                 

جمعيات
أجنبيةدولحماية

المستهلك

موردونزبائن                              السكان
10:ص، 2003، ديوان املطبوعات اجلامعية، املراجعة و مراقبة احلسابات من النظرية اىل التطبيق، حممد بوتني:المصدر

التدقيقأهداف-ثانيا
عرفتهالذيللتطورنتيجةاألخريةاهذأهدافتطورجليالنايظهرالتدقيقوأمهيةاملقدمةالتعاريفمنانطالقا
األهدافسنوردلذلكأخرىجهةمناحملاسبيةللمعلوماتاملستعملةاألطرافلتعددونتيجةجهةمناملؤسسة

1:التاليةالنقاطيفالتدقيقمناملتوخات

ومجيعواخلصوماألصولمجيعمنالتأكدإىلاالقتصاديةاملؤسسةيفاحلساباتدققميسعى:والتحققالوجود.1
املعلوماتنظاممنالناجتةاملعلوماتأنحيثفعال،املوجودةاخلتاميةاملاليةالقوائمويفامليزانيةيفالواردةالعناصر
التحققإىلاملراجعفيسعىمعينة،وكميةمعنيتاريخعندمعنيمبلغالسلعياملخزونإىلبالنسبةمثالتقراحملاسبية

؛للمخزوناتاملاديأوالفعلياجلردخاللمناملعلوماتهذهمن
عناصركلأنمنالتأكدخاللمنالسابقالبندإمتامإىلالبندهذايفتدقيقالعملي:والمديونيةالملكية.2

هلاشرعيحقهياحلقوقأواملخزوناتيفاملتواجدةفالوحداتعليها،التزامواخلصومللمؤسسةملكهياألصول

.2003، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،المراجعة وتدقيق الحساباتواهر ومسعود الصديقي، حممد التوهامي ط1

اإلدارة                         المالك

إطارات                                                                        
نوادي و

جمعیات

مھرة                                                                 مجلس 
لمؤسسةا

نقابات العمال              عمال و إداریون آخرون

المؤسسة
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احملاسبيةاملعلوماتوحقيقةصدقتأكيدعلىعمليبذلكتدقيقفالأخرى،إلطراففعالمستحقةهيوالديون
؛خارجيةأمداخليةسواءعديدةأطرافإىلتقدمواليتهلا،املولداملعلوماتنظامعنالناجتة

علىالضروريمنباتاملعلومةيفتوافرهاالواجبالعناصرأهمبنيمنالشمولأنمبا:االكتمالأوالشمولية.3
املعلومةهذهاحتواءخاللمنمتتاليتاألحداثكلعلىوشاملةمعربةمعلوماتتوليداحملاسبيةاملعلوماتنظام

؛احلدثإىلبصلةمتتاليتاألساسيةواملركباتاملعطياتعلىاملقدمة
للطرقوفقااحملاسبيةاألحداثتقييمضرورةإىلالبندهذاخاللمنتدقيقالدف:والتخصيصالتقييم.4

هذهختصيصمثاملخزوناتوتقييماإلعداديةاملصاريفإطفاءأواالستثماراتاهتالككطرقااملعمولاحملاسبية
شأنهمنالبندذاالصارمااللتزامإن.عاماقبوالاملقبولةاحملاسبيةاملبادئمعوبانسجاماملعنية،احلساباتيفالعملية
:يليمايضمن
؛والغشاألخطاءارتكابفرصتقليل- 
؛احملاسبيةباملبادئاللتزاما- 
.أخرىإىلدورةمناحملاسبيةالطرقثبات- 

مصداقيةذاتمعلوماتعلىاحلصولإىلاحملاسبيةللمعلوماتالطالبةاألطرافتسعى:واإلفصاحالعرض.5
واليتاحملاسبيةاملعلوماتنظامخمرجاتعلىاألخريةهذهإفصاحخاللمنللمؤسسةاحلقيقيةالوضعيةعنومعربة
تعترباملعلوماتهذهإناحملاسبية،واملبادئيتماشىسليمبشكلجتهيزهاومتاملهنية،املمارسةللمعايريوفقاأعدت

أخرىجهةومنجهة،منهلااملولدالنظامداخلمتتاليتاخلطواتصحةليثبتدقق املطرفمنللفحصقابلة
1. املؤسسةداخلمعنيلوضعاحلقيقيالتمثيلخاللمنمصداقيتهامنليتأكد

نواع التدقيقأ: المطلب الثالث
هحتكماليتاألداءمستوياتولكنخاللهمنهإليينظراليتواملنظورالغايةباختالفختتلفللتدقيقأنواععدةوجدي

:يليماإىلتصنيفهاوميكنواحدة
؛خارجيتدقيق و داخليتدقيق هناكالتدقيقبعمليةالقائمزاويةمن. 1
؛اختياريتدقيقو )إلزاميإجباري(تدقيق:التنفيذإلزاميةزاويةمن. 2

.2008ردن،األللنشر و التوزيع،، دار الصفاءخالقيات المهنةأكيد الدولية وقواعد و أتطور معايير التدقيق والتامحد حلمي مجعة، 1
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؛اختباريتدقيقو تدقيق شاملهناك:االختباراتحجمزاويةمن. 3
؛جزئيتدقيقو تدقيق كاملهناك:التدقيقنطاقزاويةمن. 4
.مستمرتدقيقو ائيتدقيقهناك:التدقيقتوقيتزاويةمن.5

.دراستنايفألمهيتهنظرااألولالنوععلىونركزخمتصرهبشروحاتاألنواعلكلنتطرقوسوف
:التنفيذإلزاميةزاويةمن. 1

مكرر715املادةعليهانصتاليتالشركاتحساباتتدقيقهبالقيامالقانونيلزمالذيووه:إجباريتدقيق-
1م27/04/1993لاملوافق08/93القانون التجاري املرسوممن

.والشركاءاملسامهنيأواملؤسسةمنالطلبيتموإمناقانوينإلزامبدونهو الذي يتمو :اختياريتدقيق-
:االختباراتحجمزاويةمن. 2

؛الصغرياحلجمذاتالوحداتيفأكثرجنده العملياتكلوتدقيقبفحصيقومدققاملأي:شاملتدقيق-
الوحداتيفوجندهاختبارهااملرادللبياناتمتثيلأحسنممثلكونيحيثالعيناتبطريقةتميو :اختباريتدقيق-

.األنشطةومتداخلالكبرياحلجمذات
:تدقيقالنطاقزاويةمن.3

حولحمايدفينرأياىلالتوصلبقصدوالسجالتواملستنداتالقيودبفحصدققامليقوموهنا:كاملتدقيق-
منيصبحملحبيثاملسامهةوشركاتالكبريةالصناعاتونشوءالسريعالتطورمعولكنككلاملاليةالقوائمصحة

؛املستنداتالسجالتوكافةالعملياتمجيعبتدقيقدقق امليقومأناملعقول
النقديةتدقيقإليهيعهدكأنغريهادونالبنودأوالعملياتبعضعلىدقق املعمليقتصروهنا:جزئيتدقيق-
ماعلىاملدققتقريريقتصروإمناككل،املاليةالقوائمحولبرأياخلروجميكنهالاحلالةهذهويفاملخازن،جردأو

.املربمالعقديفمواضيعمنلهحدد

، دار 2005، آخر تعديالت متضمن القانون التجاري، 1975سبتمرب 26املوافق 1395رمضان 20املؤرخ يف 59-75أمر رقم ،715املادة 1
.  2011- 2010فرنسي، بوزريعة، -اجلزيرة للنشر والتوزيع، عريب
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:تدقيقالتوقيتزاويةمن. 4
إجراءوبعد،تدقيقهااملطلوباملاليةالفرتةانتهاءبعدالنوعهذامبثلالقياماملدققويكلف:نهائيتدقيق-

؛املايلاملركزوقائمةاخلتاميةاحلساباتوحتضريالتسويات
متعددةميدانيةبزياراتيقومحيثمستمرةبصفةواملستنداتاحلساباتبتدقيقاملدققيقوموهنا:مستمرتدقيق-

.يدققهااليتالفرتةطوالتدقيقالموضوعللمؤسسة
:بالتدقيقالقائمزاويةمن.5
اليتاملاليةاملعلوماتتضاعفإىلأدىممااألخرية،هذهأحجاموتضاعفاملؤسسةيفوتنوعهاالنشاطاتتعقدإن

الوسائلوضخامةاحلجمكربمعإذ،التدقيق الداخليظهوريفاملباشرةاألسبابمنكاندورياإعدادهاينبغي
وواالحنرافاتواألخطاءاملتدفقةواملعلوماتالعملياتتكثرالتسيري،يصعباملستعملةواملاليةاملاديةالبشرية،

العامةاملديريةأعضائهايتبعأناملفروضمنللمؤسسة،الداخليتدقيقللخليةمنالبدلذاأحيانا،التالعبات
وطرقاإلجراءاتالداخلية،القواننيجمموعةيفاملتمثلةالداخليةالرقابةنظامحمتوياتتطبيقمدىتراقبمباشرة،
يفالتحكمإىلإليهاإلشارةسبقتكمايهدفالذياإلدارةتعليماتكذاااملعمولمكتوبةوالغرياملكتوبةالعمل

1.املؤسسة

مندوبتعينيختصواليت584املادةيفوالتجاريالقانونيفاجلزائرياملشرعنصاالختياريتدقيقالأمثلةمن
.لذلكاالقتضاءحالةيفاحلسابات

تتضمنإنشائيةوظيفةوكذلكاملنشأةوموجوداتأموالحتميوقائيةالتدقيق الداخليوظيفةأنسبقمماويتضح
اإىلباإلضافةاحملاسبيةواملعلوماتالبياناتودقةسالمة 2.احلداثةملسايرةاإلداريةالوسائلعلىالتحسيناتتدخلأ

ماهية التدقيق الداخلي:المبحث التاني
متثل قضية التدقيق الداخلي أحد القضايا اهلامة اليت تشغل الفكر احملاسيب يف اآلونة األخرية علي كل من 
الصعيدين احمللي والعاملي وقد أثريت هذه القضية وأكتسبت اهتماما واسع النطاق مع بداية القرن احلادي والعشرين 

فقدت فعاليتها وأصبح هلا اليتلقياس احملاسيب لألحداث املالية استنادا ايل أن معلومات التقارير املالية املستقاة من ا
ا السلبية اخلطرية  . عملية اختاذ القرارات يف منظمات األعمال من قبل املستثمرينعلىانعكاسا

15- 13: ص ص، ديوان املطبوعات اجلامعية، النظرية الى التطبيقالمراجعة ومراقبة الحسابات من حممد بوتني، 1
.2001،التطبيقياحملاسبية، الربنامج التدريسيو الخبرات اإلدارية ، مركز مراجعة الحساباتولداخلية الرقابة احممد أمني،2
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تعريف التدقيق الداخلية و أنش:ولالمطلب األ
1:كمايليالداخليالتدقيقحولتارخييةنبذةبتقدمياملطلبهذانستهل

ةأالنش- أوال
يف (IIA)حيث مت إنشاء معهد املدققني الداخليني 1941إىل عام التدقيق الداخليتعود بداية االهتمام ب

الداخلي، تدقيقالواليات املتحدة األمريكية، وهذه اخلطوة ميكن اعتبارها اخلطوة األساسية يف جمال التجسيد املهين لل
واتساع نطاق االنتفاع خبدماته، وقد عمل املعهد على تدعيم التدقيق الداخليحيث ساهم منذ إنشائه يف تطوير 

ذه املهنة، حيث مت يف عام التدقيق الداخليوتطوير  1947عن طريق بذل اجلهود املختلفة من أجل املضي قدمًا 

.الداخليدقق إصدار أول قائمة تتضمن مسئوليات امل
تدقيقعلى أنه : مت اعتماد دليل تعريف التدقيق الداخلي1964مت إدخال تعديالت عليها ويف عام 1957ويف عام 

لألعمال والسجالت، تتم داخل املنشأة بصفة مستمرة أحياناً، وبواسطة موظفني متخصصني هلذا الغرض وخيتلف 
تتميز وخاصة يف املنشأة الكبرية إىل أمور شآت املختلفة وقد نكثريًا يف املالتدقيق الداخلينطاق وأهداف التدقيق أو 

.متعددة ال تتعلق مباشرة بالنواحي املالية
الداخلي، حيث مت تدقيققيامه بوضع جمموعة من معايري األداء املهين للهم إجنازات معهد التدقيق الداخلي وتعترب أ

انتهت 1979، ويف عام التدقيق الداخليين يف لدراسة واقرتاح إطار متكامل ملعايري األداء امله1974تشكيل جلان عام 
إقرارها من غالبية ممارسي املهنة متاللجان من أعماهلا وقدمت تقريراً بنتائج دراستها ومت التصديق عليها ، وهذه املعايري 

.وادها ممثلني يف معهد التدقيق الداخلي واجلهات التابعة لهر و 
مث متت صياغة دليل جديد لتعريف )IIA(صادرة عن تدقيقمت إصدار دليل ألخالقيات مهنة ال1996يف عام 

على أنه التدقيق الداخليم من قبل معهد املدققني الداخليني أألمريكي ومت تعريف نشاط 1999عام التدقيق الداخلي
از األهداف من خالل التحقق وحتسني إجنتدقيقنشاط نوعي واستشاري وموضوعي مستقل داخل املنشأة مصمم ل

من إتباع السياسات واخلطط واإلجراءات املوضوعية واقرتاح التحسينات الالزمة حىت تصل إىل درجة الكفاية اإلنتاجية 
.القصوى

.07ص، 1993، دار الفكر العريب، مصر، دراسات في مستجدات الجامعة، حممد حممود خريي يوسف1
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على أنه نشاط تأكيدي مستقل ومت تعريفه التدقيق الداخليملمارسة مهنة آخرمت صياغة دليل 2001ويف عام 
ا وهو يساعد املنشأة على حتقيق أهدافها وموضوعي ونشاط  استشاري مصمم إلضافة قيمة للمنشأة ولتحسني عمليا

).التحكم(بإجياد منهج منظم ودقيق لتقييم وحتسني فاعلية عمليات إدارة اخلطر، الرقابة والتوجيه 
تعريفال-ثانيا
مفهوم ليس باجلديد فقد عرف منذ فرتة زمنية طويلة ومر مبراحل تطوير عديدة، فبعد أن كان التدقيق الداخليإن 

رقابة مالية مستمرة هدفه اكتشاف األخطاء والغش، أصبح يقوم على مشولية التدقيق النوعي واالستشاري لتحسني 
.األداء

1:يتضمن يف حمتواه الواسع املفاهيم التاليةالداخليتدقيقفاملفهوم الشامل لل

؛نشاط داخلي مستقل داخل املنشأة تنشئه اإلدارة للقيام خبدمتها.1
؛أداة رقابية تعرض تقييم السياسات واخلطط واإلجراءات اإلدارية املرسومة.2
.وظيفة استشارية القرتاح التحسينات الالزم إدخاهلا.3

هو وظيفة تقييم مستقل تنشأ من داخل املنشأة لفحص وتقييم  أنه على )IIA(كما عرفه معهد املدققني الداخليني
م جبداره، حيث يقوم التدقيق  دف مساعدة موظفي املنشأة لالضطالع مبسئوليا كافة أنشطتها كخدمة للمنشأة 

، مت تدقيقهانشطة اليت الداخلي بتزويد اإلدارة بالتحليالت والتقييمات والنصائح واإلرشادات واملعلومات املتعلقة باأل
.ويتضمن هدف التدقيق الداخلي إجياد نظام رقابة كفؤ بتكلفة معقولة

نشاط تأكيدي استشاري "الداخلي على أنه خر تعريف للتدقيقآو )IIA(ملعهد املدققني1999وحسب نشرة عام 
ا وهو يساعد  املنشأة على حتقيق أهدافها بإجياد مستقل وموضوعي مصمم إلضافة قيمة للمنشأة لتحسني عمليا

).التحكم(منهج منظم وصارم لتقييم وحتسني كفاءة عمليات إدارة اخلطر، الرقابة، والتوجيه 

.15ص،2/4/1986-1،األردنن سلطة الكهرباءندوة التدقيق الداخلي،،أهدافه ونطاقه-مفهومه:لتدقيق الداخليادمهش نعيم،1
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التدقيق الداخلي وأنواع هداف أ:التانيالمطلب
:هداف تساعد املؤسسة كما له انواع سنتطرف اليها فيما يليأللتدقيق الداخلي 

التدقيق الداخليهدافأ-أوال
فعال، عاتقهم بشكل تسعى وظيفة التدقيق الداخلي اىل مساعدة افراد املؤسسة على ممارسة املسؤوليات امللقاة على 

التوصيات وخمتلف اآلراء واملعلومات املتعلقة باألنشطة اليت مت ، التعليقات، التقييمات، فهي تزودهم بالتحليالت
.فحصها 

1:مند ـفإنه البالداخلي للتدقيقولتحقيق هذا اهلدف العام 

كذلك حتسني واملوجودة والتعرف عليها ومواجهتهاالضعف، مساعدة مسؤويل املؤسسة يف البحث عن نقاط - 
؛فعاليتها

؛تصحيحهاإعالم اإلدارات املعنية ودائما اإلدارة العامة باالختالالت اليت حتدث يف العمل والتأكيد على- 
اإلجراءات ومدى مالئمة، بالسياسات واخلطط املوضوعةالتأكد من حسن تطبيق القوانني ومدى االلتزام - 

اإلدارة للمعلومات اليتتوليهاوكذلك التحقق من درجة الثقة اليت ميكن أن ، اخلاصة حبماية األصول واحملافظة عليها
.تفيدها يف اختاذ القرارات املناسبة

التدقيق الداخلي، من جهة وأهداف أفراد إدارة التدقيق الداخلي ولكي ميكن حتديد أهم األهداف املرجوة من 
ة مؤسسة هو اإلسهام يف حتقيق ـيف أيالتجقيق الداخليفيمكن القول بأنه بالرغم من أن اهلدف الرئيسي إلدارة 

:2بصفة أساسية إىل حتقيق األهداف التاليةيسعوناملدققني الداخليني فإن ، األهداف الكلية هلذه املؤسسة
؛الداخليةوتقييم نظم الرقابة تدقيق- 
االتزام العاملني بسياسات املؤسسة وإحتديد مدى -  ؛جراءا
؛محاية اصول املؤسسة من السرقة و اإلمهال- 
؛وقعتإذا ما و اكتشافها منع الغش واألخطاء - 
؛حتديد مدى االعتماد على نظام احملاسبة والتقارير املالية- 

1 OLIVIER LEMANT:"Quelle est la place de l’Audit Interne dans l’entreprise?", Revue française de l’Audit
Interne, N° 117, Novembre- Décembre 1993, page: 25

11:نفس املرجع السابق، صدمهش نعيم،
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إىل اإلدارة العليا النتائج والتوصيات، االقتراحات، لألنشطة املختلفة ورفع التقاريري ودوربتدقيق منتظمالقيام - 
؛عاموكذلك تقييم أداء األفراد بشكل 

؛ةـة واالجتماعيـحتديد مدى التزام املؤسسة باملتطلبات احلكومي- 
؛التدقيق اخلارجياخلارجي لتحديد جماالت املدقق التعاون مع - 
وهذا من أجلحتسني ، ووضع اإلجراءات الالزمة هلا، املشاركة يف ختفيض التكاليف ومنع اإلسراف والتبذير- 

.التنافسية للمؤسسةامليزة 
وذلك 1املؤسسةإىل حتقيق اإلشراف والرقابة اإلدارية يف التدقيق الداخلي يهدف وعلى الرغم من ذلك فإن 

حىتتساعد مجيع )، فروعأقسام، إدارات( الداخلية نظيمية بتقييم كفاءة أداء العمليات على مستوى الوحدات الت
م أعضاء اإلدارة على تأدية  2.فعالةبطريقة مسؤوليا

:يف الشكل التايلخليالداالتدقيقوبصفة عامة ميكن تركيز أهداف 
التدقيق الداخليهدافأ: )2-1(الشكل رقم

27:ص2000، عمان الطبعة والتوزيعللنشر دار الصفاء ،املدخل احلديث لتدقيق احلسابات،أمحد حلمي مجعة: ملصدرا

.0809: ، ص ص 2007،دراسة حالة مؤسسة صيدالتقرير تربص، ، القرارفعالة يف اختاذ التدقيق الداخلي كأداة أمحد نقاز، قدم عبريات و م1
2 Allel Hamini:" l’Audit comptable et financier", Eds BERTI, Alger, 2001, p: 07

ھداف التدقیق الداخليأ

ھدف البناء ھدف الحمایة

املطابقةوالفحصبأعمالالقياميتمحيث 
و املواضيع املوضوعةالفعلياألداءبني

:مسبقا لكل من
املؤسسةةــسياس-
االجراءات احملاسبية-
الداخليالضبطنظم-
املؤسسةالتـسج-
املؤسسةمــقي-
لـغيـالتشةـشطـأن-

الالزمة لتصحيح نتائجخلطوات اقتراح اويعين 
و املطابقة، وتقدمي النصح لإلدارة،الفحص 

باالضافة اىلالداخلي املدقق ذلك يعمل وعلى
:احملاسبية و املالية اىلمراجعة العمليات 

بالسياساتحتقيق مدى االلتزام  -
.و اخلطط املوضوعةراءات ـو اإلج

ة ـمحايإجراءاتسالمة  ق من مدى ـالتحق-
االصول

.اقرتاح بتطوير و حتسني األداء-
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وعليه ميكن ، أنظمة الرقابة الداخليةمث ان عمل املدقق الداخلي يقوم اساس على فحص و تقييم مالئمة و فعالية  
1:يفالتدقيق الداخلي تلخيص أغراض 

:التحقيق.1
تقدمي خدمات اىلالداخلي فيما خيص الفحص والتحقيق هو عمل وقائي بالدرجة األوىل يهدف املدقق إن نشاط 

اليف هذا التدقيق الداخليوعليه فإن اهتمامات ، تتميز بطابع احلماية :تنصب علىا
، احملاسيبوسالمة التوجيهمن حيث الدقة احملاسبية واملستندية ، التأكد من مدى صحة العمليات احملاسبية- 

البيانات احملاسبية األمر الذي يضمن أمانة، وكذلك مجع األدلة والقرائن اليت تثبت صدق ما تضمنته احلسابات
؛تاوإمكانية االعتماد عليها يف اختاذ القرار

والغش السرقةالتأكد من مدى توفر الوسائل واإلجراءات الكفيلة باحملافظة على أصول املؤسسة ومحايتها من - 
؛الس والضياعواالخت

تعتمد اليتو، ميتد الفحص والتحقيق إىل املعلومات والبيانات الواردة يف التقارير اليت تعدها خمتلف اإلدارات- 
.تشغيلية واختاذ القرارات اليوميةالـعليها اإلدارة العليا يف تسيري النواحي 

مدىعلى خلي تتوقفالداللمدقققوة أي استنتاج أنحيث ، ويستلزم التحقيق التفرقة بني احلقائق واآلراء
وإن كان يتم بالتفصيل و التدقيق الداخليالتدقيق اخلارجيوهو نشاط تشترك فيه كل من ، احلقائق اعتماده على 

2.وبصورة مستمرة يف هذه األخرية

:التقييم.2
وسالمة دقةالداخلي ليشمل إىل جانب الفحص والتحقيق يف مدى صحة واملدققتدرجييا تطور نشاط 

. نشاط آخر وهو التقييم اليت تعتمد عليها اإلدارة يف اختاذ القرارات اإلدارية املختلفة)احملاسبية وغريها(املعلومات
واالستعانة احلقائقكل تقصو، التقييم هذه تقتضي ضرورة جتميع البيانات واملعلومات الالزمةإن عملية

ابداء رأيه ليس فقط حول مدى فعالية ة املدقق يف مساعداواستخدام كل الوسائل اليت من شأ، بآراء املسؤولني
3).مدى مالئمتها(االنظمة الرقابية بل حىت حول نوعيتها 

1 Howard.F Stettler, Audit - Principes et méthodes générales, Eds Publi-union, Paris, 1977, p: 111.
، 1998، مكتب الشباب، القاهرة،صول المراجعة والرقابة الداخلية التأصيل العلمي والممارسة العمليةأحممد ناصر اهلواري وحممد توفيق حممد، 2

115: ص
3 Jacques Renard, théorie et pratique de l’audite interne, Eds d’organisation, 3éme édition, p: 41
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:التنفيذة ـمراقب.3
والقرارات و القوانني والتعليماتووضع قائمة من اللوائح ، يتم يف أية مؤسسة رسم جمموعة من السياسات

ذه ـاإلدارة العليا إن قيام. كما يتم أيضا تفويض السلطات للمستويات اإلدارية املختلفة، واإلجراءات التنظيمية
باملدققتستعني اإلدارة العليا حيث، التدقيق الداخليومن هنا يأيت دور ، ذاته تنفيذهاحداألمور ال يضمن يف

1.السياسات واإلجراءات املوضوعةليات مع تلكمن مدى تطابق التنفيذ الفعلي للعمللتأكدالداخلي

انواع التدقيق الداخلي-ثانيا
على مستوى سرتاتيجيا حبيث يذهب إىل رقابة وجود اإل، واسع جداالتدقيق الداخلي ن جمال تدخل وتطبيق إ
نشاط هلذا الغرض ينقسم .التنظيمات واإلجراءات ، وفحص والتأكد من احترام القواننيتدقيق إىل غاية سسة املؤ

وهي ، وجهات النظر املتبعة يف التقسيمختالفختتلف با، يف أية مؤسسة إىل عدة فروع متداخلة التدقيق الداخلي 
:كما يلي

:دفـهلاط حسب اـم النشـتقسي-1
:من هذا املنطلق إىلالتدقيق الداخليميكن تقسيم نشاط 

:اإلنتظامتدقيق-أ
التحقق من صحة وحسن هورائويهدف من ، االداخلي يف كل مهمة يقوم املدققهينفذ، يوتقليدبسيطو هو

وغريها من قبل األشخاص واألقسام املعلوماتاهلياكل التنظيمية وأنظمة ، اإلجراءات، اللوائح، تطبيق القوانني
.املعينة

:المطابقةتدقيق-ب
لألعمال اليت الفعلي الداخلي من مدى توافق ومتاشي وتطابق األداء املدقق يتأكد التدقيق،يف هذا النوع من 

وما اختذته ، من خططوما سطرته، املستويات اإلدارية املختلفة مع ما رمسته اإلدارة العليا من سياساتا قامت 
.قراراتمن 

.45: ، ص 1993، دار الفكر العريب، مصر، دراسات في مستجدات المراجعة، سفيوحممد حممود خريي 1
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:الفعاليةتدقيق-ج
مقتصرا على إجراء مقارنة املدقق حيث مل يعد عمل ، نتيجة لتوسع نطاقهاالتدقيق الداخلي لقد تطورت أهداف 

بل امتد ليشمل فحص وتقييم الطرق ، بني ما هو متوفر من قواعد وسياسات وإجراءات وما مت تنفيذه يف الواقع
.واإلجراءات واألنظمة والسياسات ومراقبة نوعية ومالئمة اإلجراءات املوضوعة وغريها

والختالف ، واحدآنالفعالية والفاعلية يف : مني بني مفهوالتدقيقالداخلي عند تنفيذه هلذا النوع من املدقق جيمع 
تدقيقاألداء عوضا عن تدقيقاحلديث هنا عن )Jacques Renard(جاك رونر لـيفض، هذين املصطلحني

2:ر مبعىن كل منهماكنذ، املفهومنيبني وجتنبا للخلط ، أكثرللتوضيحو.1الفعالية

بني إذن العالقة هنا قائمة، هي معيار حتقيق األهداف املسطرة باستخدام الوسائل واملوارد املتاحة: الفعالية- 
النتائج واألهداف

األهداف حتقيق فهي تعبر عن القدرة على ، النتيجة والتكلفةبنيميكن قياسها من خالل العالقة :الفاعلية- 
يتطلب أفضل الذي األمر ، املسطرة والتوصل إىل النتائج املرغوب فيها بأقل تكلفة ممكنة ويف أحسن الظروف

.يف التقنيات، النوعيات يف املعارف
:العملياتة ـسيم النشاط حسب طبعيتق-2

:إىلمن وجهة النظر هذه ق الداخلي التدقيميكن تقسيم نشاط 
:الماليالتدقيق المحاسبي و -أ

سبيواحملالياالمـتدقيقمـراحـل ال:)3-1(الشكل رقم 
وليةعمال األاأل-1
ؤسسةاملالتعرف على ولية للمؤسسةاالتصاالت األ-2
حتديد اإلجراءات -3
)الفهم (اختبارات املطابقة -4
تقييم الرقابة الداخليةتقييم أويل للتدقيق الداخلي-5
اختبارات الدميومة-6
ائي للتدقيق الداخلي-7 تقييم 
8-

1 Jacques Renard, op-cit, p: 41
2 IFACI / IAS (Institut de L’Audit Interne) : Des mots pour L’Audit, Edition liaison, paris, Juin 2000 , p: 32.
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ائي للحسابات-9 تبين برنامج فحص 
فحص احلسابات و القوائم املالية   االثبات واإلرتباطرات ااختب-10
امتام عملية التدقيق- 11

Source :Jean- Emmannel combs : « Audit Financier- Fondements et cas Pratiques », Eds publi -
Union, paris, 1993, page : 28

:يف ما يلي شرح موجز هلذه املراحلو 
:ةـرف على املؤسسـالتع.1

أو من )داخليمدقق(املؤسسةسوءًا كان من داخل املدققينفذهاألية مهمةتعد هذه العملية نقطة انطالق 
واليت حيتاجها يف ، يراها ضروريةجبمع كل املعلومات اليتاملدققوهي مرحلة يهتم فيها)خارجيمدقق خارجها

، باملسؤولنيواالتصال ، الوثائق املتوفرةالع علىطوذلك من خالل اإل ، تسطري برنامج عمله وتقسيم مهامه
.املعينةوالقيام بزيارات ميدانية لألقسام 

:الداخليةة ـم أنظمة الرقابـفحص وتقيي-2
مثلما هي واليت تنفذ يف مخسة خطوات، تأيت مرحلة تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، املؤسسةعلىبعد التعرف 

.السابقموضحة يف الشكل 
؛)الفهم(إجراء اختبارات املطابقة - 
؛ة ـة الداخليـم أويل للرقابـتقيي- 
؛ة ـومـارات الدميـاختب-
.الداخليةة ـالتقييم النهائي للرقاب-
:ة ـم املاليـاحلسابات والقوائفحص -3

واليت تتم من خالل ثالثة ، تأيت مرحلة فحص احلسابات، بعد تقييم الرقابة الداخلية واستنباط نقاط القوة والضعف
1:خطوات أساسية وهي

؛ج فحص احلساباتـوضع برنام- 

.14:ص،ذكرهبق مرجع س، سفيوحممد حممود خريي 1
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؛ثباتواإلالتناسقاختبارات - 
.التدقيق ة ـإمتام عملي- 

:التشغيليأو تيالعملياالتدقيق.ب
تدقيق، األداءتدقيق، األعمال أو العملياتتدقيق منهاخمتلفة مسمياتيطلق على هذا النوع من النشاط 

التدقيق التشغيلي: عليهما يصطلح ، يف مفهوم واحدتصبوهي كلها ، الوظائف وغريها
:هذ ظهورـمنالتدقيق الداخليفقد  تعددت تعاريف هذا النوع من ، ومن هذا املنطلق

والعمليات اليت، فحص أداء املهام اخلاصة: " نهبأالتشغيليالتدقيق)(R.N.Anthony"أنتوين"ف عرحيث- 
1."الضروريةتنظمها وكيفية استخدام املوارد واملعلومات 

التدقيقبذلك فنجد ، ابكل مستوى من مستويات سري العمل تدقيق وتنظيم تصميمللمؤسسةفإنه ميكن ، وعليه
2.و التدقيق التشغيليالتسيري تدقيق، تيجياإلسترا

هو مساعدة العمليات لتدقيقإن اهلدف األساسي " :ايل الكندي الذي جاء فيهدرايل امليف تعريف للمعهد الفو
النشاطات وتقدمي تقييمعن طريق تزويدها بتحاليل موضوعيةا مراكز القرار يف املؤسسة والتخفيف من مسؤوليا

3."حوهلاتعاليق واقتراحات 

4:ةـوات التاليـاع اخلطـعادة بإتبالتدقيق التشغيليذ ـيتم تنفي

التدقيقد اهلدف من عملية ـحتدي- 
ات ـع املعلومـمج- 
داين ـل امليـالعم- 
التدقيقر ـداد تقريـإع- 

1 Jean- Charles BECOUR et Henri Bouquin: " Audit Opérationnel- Efficacité, efficience ou sécurité " , Eds
Economica, paris, France, 1996, p: 16.

.52: ص :، 1998،اإلسكندرية ، معيةاجلا، الدار التطبيقاملراجعة بين النظرية و، الصحن وحممد ناجي درويشعبد الفتاح2
.9: ، صمرجع سبق ذكره، نـد بوتيـحمم3
.248:، ص 1993، بريوت،الدار اجلامعية، ةـة والعمليـن النظريـة احلسابات من الناحيتيـمراجع، د نورـأمح4
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:اإلدارةتدقيق.ج
التطور الذي عرفته ويبني بوضوح، التدقيق الداخليأحد املفاهيم املستحدثة يف جمال التدقيقيعترب هذا النوع من 

اإلدارة العامة واحلكم على تدقيقعلى اإلطالق يعيندارة ال اإلتدقيقفإن ، وحىت نوضح أكثر، هذه الوظيفة
.من مسؤولياتهوال ، الداخلياملدققألن تلك ليست من أهداف ، اسياستها وإستراتيجيا

القطاع الداخلي على السياسة اليت سينتهجها مسؤولاملدققحيث يتعرف ، وهو املفهوم الغالب والسائد
أو يسأل ، املتبعةحول سياسة البيع، كأن يطرح أسئلة على مسؤول قسم املبيعات باملؤسسة، للتدقيقاخلاضع 

بوضوح االستفسار من ذلك وهذا يعين، مسؤول قسم املوارد البشرية عن سياسته التوظيفية أو التكو ينية وغريها
1.ليهاليت أسندت إهمةللماملسؤول عن تصوره 

دورهو التدقيق الداخليخصائص:المطلب الثالث
:للتدقيق الداخلي خصائص كما له دور داخل املؤسسة ميكن ذكر امهها

التدقيق الداخليخصائص -أوال
ا تدقيقال تتيمز فهي كذلكالداخلية هي وظيفة تقييم تؤديها جمموعة مؤهلة من املوظفني من داخل املؤسسة،و أل

2:مههاعن غريها من الوظائف األخرى مبجموعة من اخلصائص ميكن ذكر أ

يدةة جدـوظيفالتدقيق الداخلي.1
م 1929لسنةالعامليةة نسبيا جديدة ويرجع ذلك إىل ظهورها بعد األزمة االقتصاديةـوظيفالتدقيق الداخليوظيفة 

اكما ، بالواليات املتحدة األمريكية ة ـبصفة خاصة بالرقابتموكانت الستينات مل تظهر يف فرنسا إال بعد أ
. الثمانيناتوخصائصها بالظهور إال يف سنواتصوهلا ومل تبدأ أ، ةـاحملاسبي

ة شاملة ـو ظيفالتدقيق الداخلي.2
:امن خالل كوالتدقيق الداخلية الشمول يف ـتظهر صف

:التنظيماتارس يف كل ـيمالتدقيق الداخلي-أ
وتعدد أوجه النشاط عماهلاوتطورت يف املؤسسات الكربى بسبب توسع حجم أالداخليالتدقيق ظهرت وظيفة 

املؤسسات املتعددة منهاخنص (البلد الواحدحىت خارج حدود )عوفر(يف اوكذلك بسبب امتدادها اجلغر، ا

1 Jacques Renard, op-cit, pp: 43-44.
2 Jacques Renard, op-cit, p :33.
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اإال ، )اجلنسيات الوظيفة هذهوالصغرية أصبحت هي األخرى معنية فاملؤسسات املتوسطة، مل تبق حكرا عليهاأ
ميكن كذلك أن ال ، و من ناحية أخرى،التدقيق الداخليإدارة شريطة أن تكون قادرة على حتمل تكاليف عمل

يكلةترتبط وظيفة  حبيث ميكن أن نتصور وظيفة ، للمؤسسةيف اهليكل التنظيمياخاصة التدقيق الداخلي 
. سسةرين داخل املؤإدارة معينة ويتم تطبيقها من طرف أعوان آخبدون التدقيق الداخلي

:ئفع الوظاـعلى مجييطبقالتدقيق الداخلي-ب 
وظيفة نهأيعتقدون- عرفه التدقيق الداخليممن هم ليسوا على علم بالتطور الذي - اآلنحلدال زال الكثريون 

.بهحيث القائمني من إال التدقيق اخلارجيوبني بينهفهم ال جيدون فرقا ، ختص فقط النواحي احملاسبية واملالية
تلك الوظيفة ا مل تعدقهوتوسع يف نطا، فهوأهدامهمن تطور يف مفهوفه التدقيق الداخلي والواقع أنه نظرا ملا عر

املؤسسة بدون استثناء بل امتدت لتشمل كل وظائف، الوظيفة احملاسبية واملاليةتدقيقاليت تقتصر أعماهلا على 
إحدى هوالتدقيق الداخليومبا أن غريها و،التسيريوظيفة ، الوظيفة التجارية واإلمدادية، وظيفة اإلنتاجمنهانذكر 

.التدقيقلعملية خيضعخراألفهو، وظائف املؤسسة
:اتـكل العملييشمل التدقيق الداخلي-ج 

املدققيعملحيث، فيهكل األعمال اليت تتم يشملأيضا نهفإ، على مجيع وظائف املؤسسةتطبيقهىلباإلضافة إ
... صيانةتوزيع و، إشهارختزين، املؤسسة من شراءاكافة العمليات اليت تقوم بتدقيقالداخلي على تنفيذ برامج 

.تدقيق تفصيليإذن فهو، اخل
التطبيق يف صعبأنه يبدوالإ، يف املؤسسات الصغرية وحىت املتوسطة احلجميكون مكونالتدقيقاهذن والواقع إ 

اإلحصائية لتنفيذ إىل الطرقالداخلياملدقق يف هذه احلالة يلجأ ، تهاملؤسسات الكبرية بسبب كثرة وتنوع عمليا
.)من خالل العينات(ياإلختبارالتدقيقومن مث تطبيق ، مهامه

يةة دورـوظيفخليالداالتدقيق -1-ج
، وظيفة دوريةلتدقيق الداخليجيعل من وظيفة ا)فيهاباعتباره موظفا (املؤسسةالداخلي الدائم يف املدقق إن وجود 

.)التدقيق اخلارجي(غريهاوهي خاصية تفرقها عن 
إحدى و تدقيقأعمال أحد فروع املؤسسة أبتدقيققد يتعلق األمر هنا ، برناجما خاصا لتنفيذ عملهاملدققيضع 

، يتضمن التوصيات املناسبةبتقرير لتتوجأو أسبوعني أو أشهر ، كما قد تدوم مهمته أسبوعا، وظائفها أو أنشطتها
وهذا يتوقف على ، ةـالسنمدارمنتظمة على بصفة )النشاطنفس الفرع أو الوظيفة أو تدقيق(الكرةعلى أن يعيد 

.تدقيقهامتالوظيفة اليت بتلك درجة اخلطر املوجودة بذلك الفرع أو النشاط أو 
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الداخلي يف املدققو وظيفة أو فرع يعد معيارا يستخدمه فإن قياس درجة اخلطر املرتقب يف كل نشاط أ، وعليه
الوظيفة أو النشاط أو الفرع نفسلتدقيقكانت مهماته اخلطر كبريةفكلما كانت درجة ، مهاتهحتديد توقيت أداء 

.درجة اخلطر فيها ضعيفة والعكس تكون مهماته متباعدة يف األنشطة اليت، متقاربة خالل الزمن
:ةـة مستقلـوظيفخلياالتدقيق الد-2-ج

تدقيقبرنامج الداخلي يف ضرو رة توفر معيار االستقاللية لتنفيذ أيةاملدقق اخلارجي واملدققيستوي كل من 
باملؤسسة حمل اليت تربطهماالعالقةدرجة استقالل كل واحد منهما ختتلف عن اآلخر وذلك حبكم نأالإ، بفاعلية
القائمني ومسؤوليته هذه ال تغطي على مسؤولية، هـوظيفتالداخلي مسؤول عن حتقيق أهداف املدقق و.التدقيق

واألقسام لكون وظيفة تاال ميلك أية سلطة على العاملني باإلدارأنهكما ، للتدقيقعلى األنشطة اليت خضعت 
من خالل إال رأيه ملزما هلم يكون فهو يقدم النصح واإلرشاد هلم دون أن ، وظيفة استشاريةخليالداالتدقيق

.العامةة قرارات تصدرها اإلدار
التدقيق الداخليدور-ثانيا

، عند اإلنسانالداخلية يف املؤسسة بدور األذن التدقيق وظيفة مهية أ)Lionel Stoléru("لريوليونال ستو"شبه 
طبيب بالتدقيق )Olivier Lemant("أوليفيي ليمون"وصف كما 1واليت تعد مبثابة منطقة توازن اجلسم ككل

اعلى أساس سسةاملؤ يف ذلك خطوات وظيفة تتدخل بطلب من اإلدارة لفحص أعمال وظيفة أو نشاط وتتبعأ
2:الداخلي علىاملدققالطبيب عندما تكون أمامه حالة مرضية حيث يعمل 

وتقييم او التعرف على أسبااملوجودةشامل لتلك الوظيفة أو النشاط لتحديد نقاط الضعفوضع تشخيص- 
؛نتائجها

؛سبةمناوالتعاون معهم إلجياد حلول تنظيمية، وإعالمهم بتلك املشاكلاملسؤولني إنذار- 
.زمةالقرارات الاليف صورة توصيات يف تقرير يرفعه لإلدارة العليا لتتخذتقدمي العالج- 

ىلبل ميتد إ، الداخلي ال يتوقف عند وضع التوصياتاملدققفإّن دور ، وكما هو احلال بالنسبة للطبيب
.متابعة تنفيذها 

:منهاأدوار نذكر التدقيق الداخلي عدةفإن لوظيفة )(Lemantو)Stoléru(وبني تشبيه

1 ETIENNE BARBIER : «L‘audit interne- permanence et actualité » , paris, 1995, p: 24
2 OLIVIER LEMANT, R.F.A.I, op- cit, p: 25.
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يستطيعوا وحىت، كما قد يراود مسؤوليها شكوكا يف بعض األمور، تعاين املؤسسة من اختالالت واضطرابات- 
فاملدقق. يستعينون بالتدقيق الداخليممواجهة تلك االختالالت وإزالة تلك الشكوك يف أفضل ظروف ممكنة فإ

، يعتمد عليها املسؤولني عند اختاذ القراراتاليت و، الداخلي يعمل على التدقيق يف صحة ونزاهة املعلومات املعروضة
وكذلك تقييم فعالية ، واالستخدام األمثل للموارد املتاحةالكافية والشاملة لألصولـةياحلماوالتحقق من توفر 

1.سسةاألداء عند كل مستويات املؤ

التحقق من وإمنا مهمتها تقتصر على، ضمان التوازنات داخل املؤسسةالداخليالتدقيق ليس من مسؤوليات - 
الداخلي إعادة التوازنات املدقق كما أنه ليس من مهام ، التوازناتالشروط الالزمة للمحافظة على تلك توفرمدى 

والبشرية قادرة على توفري الوسائل املادية فهي وحدها، عند حدوث أي اختالالت ألن هذا من مسؤوليات اإلدارة
2.املناسبةالنصائح ووإمنا دوره ينحصر يف تقدمي التوصيات ، الضرورية

الداخلي أو يف حميطه سسة على التأقلم مع كل التغريات اليت حتدث سوءا يف يساعد املؤالتدقيق الداخليإن - 
على يعمل التدقيق الداخليحيث، دور الكاشف واملتحرك والوسيط يف آن واحديلعبفهو، احمليط اخلارجي

، ملعرفة أسباب تلك املشاكل ونتائجهاأنه يتحرك كما ، كشف كل املشاكل اليت تعيق السري العادي لعمل املؤسسة
.هلاوهي تتوسط إلجياد احللول املناسبة 

مجيع املخاطر بتحديد األخري اهذيهتمحيث ، مرتبط بفكرة اخلطر واألمنللتدقيق الداخليالدور اآلخر نإ- 
.3سسةيضمن بقاء املؤبشكل على أن تكون تلك املخاطر املعروفة مغطاة صحيركما ، الظاهرة واخلفية باملؤسسة

.سبةمن وضع خطةعمل منايتمكنالداخلي كذلك على حتليل املخاطر حىت املدقق ويعمل
بني ية األفقية الضرور)العالقات(يتوجب عليها اإلبقاء على الروابط ، كي حتافظ املؤسسة على فعاليتها- 

احنرافات يف ي قائع ومالحظة أالوبعمليات تقصي للحقائق وتبيني التدقيق الداخلييقوم وعليه ، خمتلف وظائفها
4.سسةتلك العالقات واليت قد تؤدي إىل عرقلة نشاط املؤ

بالسهر على ذلك و، على محاية مردودية املؤسسة احلالية واملستقبليةيعملالتدقيق الداخلينإ، على العموم- 
فعالية العمليات اليت تقوم منوالتحقق ، هذا من جهة اختاذ قرارانوعية املعلومات اليت تعتمد عليها اإلدارة عند ا

.ذا كله من أجل حتقيق أهداف املؤسسةوه، من جهة أخرىا

1 Jean- René EDIGHOFFER: "Précis de gestion d’entreprise", Edition Nataan, paris, 1997, p: 124.
2 ETIENNE BARBIER, op- cit, pp: 25-26.
3 Guide de Self- Audit: 98 grilles pour identifier et maitriser les risques dans son organization …ou créer son Audit
Interne, Eds d’organisation, paris, 1998, p:155
4 ETIENNE BARBIER, op- cit, pp: 22-23.
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للتدقيقدولية المعايير ال: المبحث الثالث
مهم بنشاط يقومم يف الواليات املتحدة األمريكية وهو 1941سنة )IIA(د انشىء معهد املدققني الداخلينيلق

الت، إصدار الكتب و، البحث، خيص تكوين اخلرباءفيما  يضم املهنية لالعضاءاملعايريووضع امللتقيات وتنظيم ا
للتدقيق واالحتاد الفرونكوفوين )CEIAI(التدقيق الداخليعدة جتمعات عاملية خاصة االحتاد األورويب ملعاهد 

وتطلب وضع املعايري املعتمدة يف .  الداخلنياملدققنيمنها مجهور يستفيد  ينتج عنها تبادالت منتظمة ، الداخلي
سنة " تصريح املسؤوليات " من بداية ، الداخلية عدة حماوالتتدقيقللاملراجعة الداخلية من طرف اجلمعية العاملية 

قانون أخالقيات الوظيفة م مت وضع1968ومنذ سنة التدقيق الداخلي، هدف وجمال تدخليعرفم والذي 1947
1.ووجوب تطبيقهاالتدقيق الداخليوالذي يذكر بقواعد 

ومصاحل للمدققني الداخلنيبأربعة إسهامات هامة لالرتقاء باملستوى املهين املدقيقني الداخليني ولقد قام معهد 
معايري التدقيق الداخلي، مبسؤولياتوذلك بتبين قائمة ، العاملياملستوى يف التنظيمات املختلفة على التدقيق الداخلي 
املدققني الداخلني، وبرنامج لتأهيل للمدققني الداخلينيقواعد السلوك املهين للتدقيق الداخلي، املمارسة املهنية 

:سنتطرق هلا فيما يلي
مسؤوليات التدقيق الداخليقائمة و :األولالمطلب 

يف الداخلي التدقيقتتضمن هذه القائمة جمموعة من اإلرشادات لتحديد الدور املناسب ومسؤوليات وظيفة 
ا ووحتديد دورهاالتدقيق لوضع اللوائح داخل أقسام وتعترب أساس عام ، املؤسسة تعرض و، داخل املؤسسةسلطا

:هذه القائمة اجلوانب التالية
طبيعة التدقيق الداخلي-والأ

داخل اهوظيفة تقييمية مستقلة يتم إنشاؤالتدقيق الداخلي هو بأن التدقيق الداخلي قائمة مسؤوليات تقتضي 
التشغيلية لنظام الفعالية إىل فحص وتقييم كفاءة التصميم و، يهدف الرقابيةجراءات نوع من اإلهو املؤسسة و

2.الرقابية أو تطبيقهااالجراءات م إىل تصميالتدقيق الداخلي وال متتد مسؤوليات ، الرقابة الداخلية

1 Jacques Renard, op-cit, p: 91.
.97: ص،2003مصر،الدار اجلامعية،،المراجعة الداخليةدراسات في الرقابة و آخرون، السوافريي و فتحي رزق 2
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ق التدقيق الداخلينطاهدف و -ثانيا
م بكفاءة و يوفر هلم التدقيق مساعدة االفراد داخل املؤسسة على اديهدف التدقيق الداخلي اىل اء مسؤوليا

تدقيقها يتماليت اليت تتعلق باألنشطةاملعلومات و، املشورةوالتوصيات و، القدرة على التحليل والتقييمالداخلي 
.معقولةوبتكلفة فعالةحتقيق رقابة دف

1:األداء من خاللو فعاليةفحص وتقييم كفاءة التدقيق الداخليويتضمن نطاق 

، لتحديداملستخدمةمدى إمكانية االعتماد على املعلومات املالية والتشغيلية ونزاهتها وكذلك الوسائل تدقيق- 
؛والتقرير عن تلك املعلومات، تصنيفو، وقياس

يكون هلا واللوائح اليت، اخلطط واإلجراءات والقواننيمن االلتزام بالسياسات وللتأكدالنظم املوضوعة تدقيق- 
؛تأثري على العمليات والتقارير

؛كان ذلك ممكناكلمامن وجودها و التحققوسائل احلفاظ على األصول تدقيق - 
؛كفاءة استخدام املوارد املستخدمةتقييم- 
العمليات أو كانتمن أن النتائج تتماشى مع األهداف املوضوعة وما إذا للتأكدالعمليات أو الربامج تدقيق- 

.تنفذ كما هو خمطط هلاالربامج 
سلطات التدقيق الداخليسؤوليات و م-ثالثا

وتقضي هذه التدقيق الداخلي قسما خاصا مبسؤوليات و سلطات التدقيق الداخلي تتضمن قائمة مسؤوليات 
، وضعها من طرف اإلدارةمتارس يف ظل سياسات متالتدقيق الداخليالقائمة يف هذا الشأن أنه نظرا ألن وظيفة 

2:جيبعلى استقالليتها ولعالج هذا اخلطر خطرا فإن هناك

اإلدارة؛عن طريق جملس بالتدقيق الداخلياخلاصةواعتماد مجيع السياسات يتم تدقيقضرورة أن - 
انشاء تتضمنو التدقيق الداخليوجود الئحة رمسية تعتمدها كل من اإلدارة وجملس اإلدارة تبني حدود ضرورة- 

اوحتديد وضعها التنظيمي ونطاق ، للتدقيق الداخليإدارة  ومنحها الصالحيات للقيام بأعمال اومسؤولياسلطا
اووصف ، أو املمتلكاتاالفرادسوءًا كانت تتعلق بالسجالت أو للتدقيقالالزمة الفحص بالوحدات عالقا

؛التنظيمية األخرى

98: عاله، صأنفس املرجع 1
.101–100: ، ص صالسابق آخرون، نفس املرجع السوافريي و فتحي رزق 2
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اليت السلطة تكون لديها لي التدقيق الداخمبعىن أن إدارة ، غري مقيدالتدقيق الداخليجيب أن يكون نطاق - 
؛املؤسسةككل دون تدخل من إدارة النظام حتتاجها ملتابعة اإلجراءات الرقابية يف 

وهذا يساعد بتدقيقها األنشطة اليت يقومون- عنأو مسؤولية - أية سلطة على للمدققني الداخلينيال يكون - 
؛موضوعيتهمعلى تدعيم استقالليتهم و

م املدققون الداخليونجيب أن يؤدي -  املهين مبا يتماشى مع املعايري املهنية القائمة وقواعد السلوكمسؤوليا
.املتعارف عليها

المهنية للتدقيق الداخلير املمارسة ـمعايي: المطلب الثاني
حيث قام يف التدقيق الداخلياملتحدة األمريكية تطوير وظيفة بالواليات )IIA(املدققني الداخلينيحاول معهد 

.لهتكامل ملعايري األداء املهين مـم بتنصيب جلان بغرض دراسة واقتراح إطار 1974عام 
األداء املهين لتطويرجوانب متعددة اين قدمت تقريرا تضمن، م1977ت تلك اللجان من أعماهلا سنة وبالفعل انته

:ورد فيه يدور حول النقاط التاليةوجممل ما ، للتدقيق الداخلي
.التنظيم ككل وإدارته العليا و مناملدقق الداخلياملعايري هي مبثابة ما هو متوقع من ان- 
:وضعت هذه املعايري لتحقيق األهداف التالية - 

؛التدقيق الداخليحتسني أداء -

؛التدقيق الداخلياملساعدة على توصيل املعلومات لآلخرين باطالعهم على دور وأهداف ونطاق -

؛التدقيق الداخليعمليات إقامة أساس سليم لقياس وتقييم-

؛يف خمتلف بلدان العاملالتدقيق الداخليتوحيد مفاهيم -
يف خدمة وسيلة مستقلة للتقييم" كونهإىل " االدارةوسيلة مستقلة يف خدمة " التدقيق الداخلي من كونه انتقال - 

؛سسة وهي ختضع أيضا لعملية التقييممبعىن اإلدارة هي جزء من املؤ، "املؤسسة
؛ا التنظيمية ومهامها يف أية مؤسسةومكانتهالتدقيق الداخليالتأكيد على درجة االستقالل يف - 
العامة االهدافمن درجة حتقيقالتأكدومتتد حىت إىل ، من مراجعة السجالت املاليةيبدأ التدقيق الداخلي- 

؛على توسع نطاقهايدلوهذا، ااألداء عليةفاللمؤسسة و
؛التدقيقحتديد مراحل وخطوات تنفيذ عملية - 
؛التدقيق الداخليضمن إطار يإدارتدقيقوجود بأمهيةاالعتراف- 
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وظيفة اىلولكن عند احلاجة ، ليس الغرض من وضع هذه املعايري هو فرض تطبيقها يف خمتلف التنظيمات- 
؛ـهستكون هذه املعايري مبثابة القاعدة النطالق نشاطالتدقيق الداخلي

احلجم صغرية التدقيق الداخليخاصة إذا كانت أقسام ، صعوبات يف تطبيق املعايري املقترحةاملدقققد يصادف - 
1.)اثننيواحد أو مدققالتدقيقأقسام ينفذ فيها عملية (

ا يف عمله املدقق الداخليتعترب هذه املعايري القاعدة األساسية اليت يستند عليها و  ، األساسي للعمليةرجعاملكو
إجياد إثباتات ودالئل عند تقييم مرجعي؛توفري إطار ؛ تعريف املبادئ القاعدية: أساساملعايري على هذهوقد جاءت 

.ة ـزيادة وحتسني اإلجراءات التنظيمي؛ األداء 
معايري األداء يف يف جمملهاضمنتو ، مت نشر القائمة، م1978على ما جاء بالتقرير يف سنة وبعد املصادقة النهائية

وهي ، ا نوعيا خاصامعيار25بـمكملة ، ك املعايري إىل مخسة جمموعات أساسيةأين صنفت تل، التدقيق الداخلي
2:خباصيتني مهاكلها معايري تتميز 

وليست مهنة املؤسسةوظيفة متارس داخل التدقيق الداخليباعتبار ، ال تنطوي هذه املعايري على أي جزاءات.أ
.مستقلة

.اآلخرينأحيانا غري مقبولة من طرفالشيء الذي جيعلها ، بعض املعايري تغلب عليها الثقافة األمريكية.ب
3:ر فيما يليـوتتمثل هذه املعايي

:ةـالليـاالستق-100المعيار  -
االداخليون باالستقالل عن باقي األنشطة اليت املدققون جيب أن يتمتع "  ."يدققو

.حتيزوأن يقدموا آرائهم وأحكامهم بدون أي ، جيب أن يؤدوا أعماهلم حبرية ومبوضوعية، كذلكيكونواوحىت 
حتت املوقع التنظيمي واملوضوعية ومها يندرجان: مهاواالستقالل ميكن حتقيقه من خالل عنصرين أساسيني

.120و110املعيارين اخلاصني التاليني 

.14:صمرجع سبق ذكره،حممد حممود، خريي يوسف،1
2 Jacques Renard, op-cit, 3éme édition, page: 92
3 IFACI : "Les normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne",  1997,Paris,
pp : 25 - 30
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:الموقع التنظيمي–110المعيار -
واجباته بكفاةء كما إجنازللمدققحىت يتسىن مالئما التدقيق الداخليجيب أن يكون املوقع التنظيمي إلدارة 

، التدقيق أعماهلمألفراد ااحلصول على تعاون يستطيعواحىت العليابتأييد اإلدارة املدققون الداخليونجيب أن يتمتع 
:ا يلياملعيار مهذاتضمنهااليت النقاط وجممل 

كاملة وليضمن تغطية، السلطة الكافية لتحقيق االستقاللية لهـيالداخلالتدقيقجيب أن يكون ملسؤول إدارة -
؛التدقيقوواسعة لعمليات 

جملس على اتصال مباشر مع اهليئة العليا باملؤسسة واملتمثلة يفالتدقيق الداخليجيب أن يكون مدير إدارة -
؛حىت يضمن استقالل إدارته عن بقية األقسام واإلدارات، اإلدارة

؛وذلك لزيادة درجة االستقالليةاالدارةيتم مبوافقة جملس التدقيق الداخليإن تعيني أو نقل مدير إدارة -

ا ألهدافها ونطاق أنشطتهاتعريفا واضحاتتضمن التدقيق الداخليجيب وضع الئحة داخلية إلدارة - مسؤوليا
ا، .ا حتدد موقعها يف اخلريطة التنظيميةكموسلطا

:الموضوعية–120المعيار -
."التدقيقأي الواقعية يف احلكم على ، موضوعيحنو على التدقيقالداخليون عمليات املدققونجيب أن يؤدي " 

حكمه يكون وبالتايل ال جيب أن ، عند تنفيذ العملللمدقق واملوضوعية هي موقف يتضمن االستقالل الذهين
.لآلخرينتابعا باملدققعلى األمور اخلاصة 

مالداخليني أداء أعماهلم بطريقة تعكس املدققنيكما تفرض على  نتائج وليس من الصادق فيما توصلوا إليهاميا
وال حىت حلوال ، طرفأي أن ال تكون النتائج اليت توصلوا إليها مرتبطة بتنازالت لصاحل (اآلخرونما يعتقده 

مواقف جتعله يشعر بعدم قدرته على الداخلي يفاملدققأضف إىل ذلك فإنه ال جيب وضع . )وسطا بتأثري آخرين
:تناول هذا املعيار النقاط التالية وللتوضيح أكثر فقد. مبوضوعيةإبداء رأيه وحكمه املهين حبرية و

تبليغ رئيس وجيب، التحيزحبيث يراعى عدم تضارب املصاحل والقسم،على أفراد املدققمن توزيع مهام البد-
أو تضارب يف حتيزدوريا باملعلومات اخلاصة بأفراد قسمه وعن أي احتماالتالتدقيق الداخليقسم أو إدارة 

؛املصاحل

وعلى ،حتيزداخلي رفع تقرير لرئيسه وذلك للتبليغ عن أي موقف فيه تضارب للمصاحل أو مدقق على كل -
؛املدققنييف هذه احلالة إعادة توزيع العمل على الداخليالتدقيقمدير 
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؛كان ذلك ممكنا عملياالداخليني دوريا مىت املدققنيبني التدقيقجيب تداول مهام -

ا فهم ال، التدقيقبأعمال أخرى خبالف كلفوا فحىت وإن، سلطة تنفيذيةأيةالداخلينيللمدققنيليس - يؤدو
الداخلي مبراجعة أعمال أو أنشطة له عليها سلطة املدقق واملوضوعية هنا تقتضي أن ال يقوم . مدققنيبصفتهم 

؛املدققفيجب اإلشارة إىل ذلك يف تقرير ، وإذا حدث هذا، أو مسؤول عنها

قبل نقلهم يقومون به أعمال كانوا تدقيقالداخلي، باملنتقلني للعمل بإدارة التدقيقال جيب ان يكلف االشخاص -
؛ذلك سوف يضعف من معيار املوضوعيةألن حدوث عكس. إال بعد فترة زمنية

وذلك به وذلك قبل كتابة التقرير اخلاص التدقيقمن مراجعة النتائج اليت مت التوصل إليها من عملية ال بد -
.تأكيدا للموضوعية 

لكن ، حمددةفهما ال حيتويان على قواعد، قد وردا على سبيل التعميم120و110و الواضح ان هذين املعيارين 
.بهحيددان ما ال جيب القيام 

:ةـاملهنيالكفاءة- 200ار ـاملعي-
املمارسات منليحدلقد جاء هذا املعيار."الداخليون أعماهلم بكل كفاءة وعناية مهنيةاملدققونجيب أن يؤدي "

حمطة تتوقف عندها التدقيق الداخليحيث اعتقد الكثريون أن إدارة ، من قبلالتدقيق الداخليغري القانونية لوظيفة 
مشكل باملؤسسة لتباشر هذه اإلدارة أي والبعض اآلخر يرى أن دورها هو االنتظار وترقب وقوع ، كل األعمال

)IIA(املدققني الداخلينيحيث أصدر معهد ، النظرةهذه سرعان ما تغريت و . عة يف االحتياطفهي موضو، أعماهلا
التدقيق الداخلي، الثالثة األوىل منها تتعلق مبصلحة معايري خاصة  وحتت هذا املعيار بالذات مثانية ، يف هذا الصدد

.املدققني واخلمس معايري املتبقية ختص 
:األفراداختيار وتعيني -210المعيار-

املدقق (الداخليني باملصلحة املدققنياملناسب يف العلمي من توافر اخلربة الفنية الالزمة والتأهيل التأكدجيب 
.إليهم بكفاءة عاليةاملسندة حىت يتمكنوا من أداء األعمال ، )الداخلي

:الفنيةاملهارات واملؤهالت ، املعرفة-220المعيار-
يف إدارة املقوماتوهو ينص على ضرورة توفر بعض ، سبقهاملعيار الذي جاء هذا املعيار للتأكيد أكثر على 

عن تشكيلة من املؤهالت الفنية واملهارات واملعرفة الالزمة ألداء وهي يف جمملها عبارة، التدقيق الداخلي
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مهارات كلما تطلب ذلك توافر ، واسعاالتدقيق الداخليكان نطاق كلما ،  وبتعبري آخر. التدقيقمسؤوليات 
.التدقيقالقائمني بعملية االشخاص يف متعددةومؤهالت

أو يف ، الواحدةاملؤسسة الداخلي يف حالة تعدد األنشطة يف املدققوجتدر اإلشارة هنا إىل املشاكل اليت قد تصادف
الداخلي للمدققفكيف ميكن .مراجعتهاجتب معينةمتخصصة مرتبطة مبجاالت جدحالة احلاجة إىل مؤهالت فنية

من خارج متخصصنيبأشخاص يستعني املدقق الداخلي هذه احلالة يف ،؟مهمتهيف هاتني احلالتني إجناز وإجناح 
وفقا خلطوات )خلبريا(اخلاري يعمل ذاك الطرف أن على، املهمةوذلك طيلة مدة إجناز ، حمل التدقيقاملؤسسة 

.التدقيق الداخلييرمسها رئيس إدارة 
لكنه التدقيق الداخلي والصحيح أن اللجوء إىل مستشارين من خارج املؤسسة هو أمر بعيد كل البعد عن أعمال 

.املرجوةيبقى احلل األنسب والوسيلة الوحيدة اليت ميكن من خالهلا حتقيق األهداف 
:اإلشراف–230المعيار-

.التدقيقعلى عمليات مالئم إشراف وجودتأكيدا على التدقيق الداخليجيب أن توفر إدارة 
:للتدقيق الداخليااللتزام بالقواعد األخالقية -240المعيار-

، الوظيفةذه فعلى اجلميع احترام القواعد األخالقية اخلاصة ، الداخليني بدون استثناءاملدققنيوهو أمر خيص كل 
.الوظيفيالسلمدرجتهم يف كانتجتاوزها مهما واحلرص على عدم

:الفنيةاملهارات واملؤهالت ، املعارف-250المعيار-
املعيارهذا فإن، )220املعيار(التدقيق الداخليواملؤهالت يف قسم أو إدارة بعدما تطرقنا لوجوب توفر املهارات

، داخليمدققاملهارات الفردية او ملؤهالت الفنية يف كل ليؤكد على ضرورة توفر املعارف وجاء)250املعيار(
.مبفردهالتدقيقعلمنا أ نه ميكن له القيام بعملية خاصة إذا

:العالقات اإلنسانية واالتصال-260المعيار-
وقدرات خاصة على التعامل مع األشخاص واالتصال معهم حىت تاالداخليون مهاراملدققونجيب أن ميتلك 

على ضرورة مراعاة هذا اجلانب عند يؤكدهذا املعيار فإنوعليه . فعاليةوكفاءة يتمكنوا من أداء وظيفتهم بكل 
.بقسم التدقيق الداخليجدد مدققنتعيني 
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:المستمرالتكوين -270المعيار-
مالداخليني احملافظة على املدققنيعلى  معارف علمية حديثة عن طريق التكوين املتواصل الفنية واكتسابمؤهال

اهليئات القائمة على هذه الوظيفة لعملية التكوين املتواصل أولتها اليتاألمهيةدون أدىن شك يوضحهذا املعيار إن. 
.للمدققني الداخلنياملستمرو
:ةـة املهنيـالعناي-280المعيار-

.التدقيق الداخليأدائهم لعمليات الداخليني بذل القدر الكايف من العناية املهنية أثناءاملدققنيعلى
:العملنطاق-300ار ـاملعي-
الداخلية يف نظام الرقابةفعاليةوتقييم مدى كفاءة و)فحص(اختبار التدقيق الداخليجيب أن يتضمن جمال عمل " 

".ختصيصهاإىل جانب تقييم مدى جودة األداء يف تنفيذ املهام واملسؤوليات اليت مت، أي تنظيم
خمتلف جهة متارس يففهي من، التدقيق الداخليهذا املعيار ازدواجية مفهوم خاصية الشمول لوظيفة يوضح و

فهو ، الوقتويف نفس. التنظيمات ومن جهة أخرى فهي تشمل كل الوظائف املوجودة يف املؤسسة الواحدة 
:اخلاصة التاليةلنا ذلك يف اخلمسة معايرييتضح و، واجلودةالفعالية يشري إىل أن هذه الوظيفة ترتكز على 

:المعلوماتصدق ونزاهة-310المعيار-
مجع وكذا الوسائل املستخدمة يف ، التشغيليةاملعلومات املالية ونزاهة الداخليني فحص مدى صدق واملدققنيعلى 

1.وقياسهاتصنيفها تلك املعلومات وعرضها و

:القوانني واللوائح التنظيمية، اتاإلجراء، الخطط، االلتزام بالسياسات-320المعيار-
اللوائح والقواعد التنظيمية عند كل تدخل ، القوانني، اإلجراءات، اخلطط، مدى االلتزام بالسياساتمن التحقق

كما يتعني . املؤسسةاواليت ميكن أن يكون هلا تأثري جوهري على العمليات اليت تقوم ، الداخلياملدققبه يقوم 
أن تعرقل سري العمل ميكناليتو، الشأنذا الداخلي اختاذ كل التدابري الالزمة لتفادي أي احنرافات على املدقق
.باملؤسسة 

:ة األصولـمحاي-330المعيار -
بالتأكدوذلك ، كافية ألصول وموجودات املؤسسةمحاية من وجودالتحققالداخلي على املدققجيب أن يعمل 
.وجودهاعلىحنو مالئم من التحققو، لوسائل املستخدمةامن مدى كفاءة 

1 Lionel Collins & Gérard Valin, audit et contrôle interne, aspects financiers opérationnels et stratégiques, Eds
dolloz, paris, 1994, p: 82.
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:للمواردالفعالواالستعمال االقتصادي -340المعيار-
مستعملة وما إذا كانت هذه املوارد، استخدام املواردو فعاليةفاعلية الداخليني تقييم مدىاملدققنيجيب على 

.فعالةو بطريقة اقتصادية 
:داف املرجوة من العمليات والربامجحتقيق األه-350المعيار-

وكذلك ، من مدى متاشي نتائجها مع األهداف املسطرةالتأكدوالربامج من أجل العمليات التشغيليةتدقيقتتم 
.سلفااحملددةتلك العمليات والربامج قد مت وفقا للتقديرات من أن تنفيذللتحقق

:التدقيق الداخليأعمال تنفيذ-400المعيار-
النتائج إيصالمن فحص وتقييم للمعلومات و، التدقيقمسبقا لعملية التدقيق ختطيطاجيب أن تتضمن أعمال " 

هلذه مفصل شرح وفيما يلي، الداخلياملدققواجباتتوضح ويتضمن هذا املعيار أربعة معايري خاصة . "ومتابعتها 
:املعايير 

:التدقيقختطيط مهمات -410المعيار- 
ويتم ذلك عن طريق التعرف على ، خليداتدقيقعملية الداخليون بتخطيط دقيق لكلاملدققونجيب أن يقوم 

وكذلك حتديد نوع املعلومات الكافية إلعطاء صورة أو خلفية عن النشاط كل عملية وحتديد نطاق العملأهداف 
واالتصال التدقيقالداخلي بتحديد املوارد الالزمة ألداء عملية املدقق ذلك يقوم اىل باإلضافة ، املراد مراجعته
ج اهتماما أكرب أثناء عملية وشاملة عن كل اجلوانب اليت حتتاواضحةحىت تتكون لديه صورة املعنيني باألشخاص 

.التدقيق
أن وطبعا البد، وتاريخ انطالقهاالتدقيق فيه كيفية سري عملية حيددالذي ، بعدها بكتابة برنامج عملهليقوم

.إليهاملسندة األعمال له مباشرة ليتسىن، على ذلك الربنامج)التدقيق الداخليمدير (على موافقة رئيسهيتحصل 
:المعلوماتفحص وتقييم -420المعيار-

تفسري ، بتشخيص موقف معني حيث يعمل على حتليلاملدقق الداخلييقوم ، انطالقا من املعلومات املتحصل عليها
وتتم عملية فحص وتقييم تلك، التدقيقلتأكيد وتدعيم نتائج )األدلة الكافيةاحلصول على(املعلوماتوتوثيق تلك 

1:التايلاملعلومات على النحو

.23:صمرجع سبق ذكره،فتحي رزق السوافريي وآخرون،1
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عدةذلكويستخدم يف، ومبا يتفق مع أهدافها ونطاق عملهاالتدقيقكل املعلومات اليت تتعلق مبوضوع جتميع-
السابقة هذا من مقارنة نتائج الفترة احلالية بنتائج الفترات(إجراء مقارنات: تقنيات وإجراءات من ضمنها

؛)أخرىومقارنة األداء الفعلي واألداء املخطط من جهة ، جهة

وتقدمي النتائجاىلاالعتماد عليها للوصول املدققة ومالئمة حىت يستطيع ـجيب أن تكون تلك املعلومات كافي-
؛التوصيات املناسبة 

من توفري اإلشراف الكامل على عملية جتميع املعلومات وحتليلها وتفسريها وتوثيقها مبا يوفر قدر كاف-
؛املوضوعية

املعاينة أساليب الداخلي استخدام املدققكما يتعني على ، إتباع أسلوب االختبارات عند فحص املعلومات-
؛اإلحصائية

.التدقيق الداخليولتنظيم العمل داخل إدارة التدقيقة ـإعداد أوار ق العمل وذلك لتوثيق عملي-
:إيصال النتائج-430المعيار -

والتوصيات اليت إليهاتوصلخمتلف النتائج اليت ل ويشمالداخلي املدققيعدهعملية الفحص والتقييم بتقرير تتوج
اري املعين قبل وضع تقريره والتوصيات مع املستوى اإلدالنتائجتلككما يتعني عليه مناقشة . مناسبةيراها 
.النهائي

ونتائج نطاق ، الغرض: على أن تتضمن ، ويشترط يف التقارير املوضوعية والوضوح والصدور يف الوقت املناسب
اعملية املراجعة باإلضافة إىل التوصيات اليت من  .و حتسني أداء املؤسسةتعديل وتصحيح األوضاع غري العاديةشأ

:متابعة التقرير-440المعيار-
من أنه قد مت اختاذ كل للتأكدوذلك ، الداخلي متابعة تنفيذ ما ورد فيهاملدقق يتوىل ، بعد توزيع تقرير املراجعة

.التدقيقللتعامل مع نتائج تلك عملية الالزمةالتدابري اإلجراءات و
:التدقيق الداخليتسيري مصلحة -500المعيار-
فهذا " مناسبةإدارة وتسيري شؤون هذه املصلحة بالطريقة اليت يراهاالتدقيق الداخلييتعني على مدير مصلحة " 

هذا املعيار العام وتندرج ضمن، إليهماملوكلة يف تسيري األعمال احلريةالتدقيق الداخلياملعيار يترك ملسؤويل أقسام 
.خاصةستة معايري 
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:الكفاءة واملسؤولية، األهداف-510المعيار- 
، أهداف: فيهاقائمة أو وثيقة توضح التدقيق الداخليإدارة يؤكد هذا املعيار على ضرورة أن ميتلك مسؤول

".التدقيق الداخليميثاق" بـوهي تعرف، وكذلك نطاق تدخلهاالتدقيق الداخليكفاءة ومسؤوليات وظيفة 
:التخطيط-520المعيار-

فقد جاء ليؤكد على ضرورة )520(املعيار أما هذا، مهمات التدقيقعن كيفية ختطيط " 410املعيار" حتدثنا يف 
التدقيق حيث يتوىل املسؤول األول على إدارة ، املخاطرقياس وذلك انطالقا من فكرة ، "التدقيقخمطط" حتضري 
امن خالهلا القيام بتنفيذ مهامها ووضع وحتديد اخلطط املناسبة اليت يتمالداخلي .مسؤوليا

:السياسات واإلجراءات-530المعيار-
لتوجيه سياسات وإجراءات مكتوبة متثل دليل عمليبتحديد جيب على مسؤول إدارة املراجعة الداخلية أن يقوم 

.املدققني الداخلينيمهام 
:الموظفينتسيري وتكوين-540المعيار-

أي تعينيفقبل، وتنمية املوارد البشرية يف مصلحتهالتدقيق الداخلي برناجما الختيار يضع املسؤول عن مصلحة 
ا هذكما ال يتوقف عمله عند ، قدراته العلمية ومهاراته الفنيةمن موظف جيب أن خيضعه لعدة اختبارات للتحقق 

معارف وتقنيات تكوينية للموظفني الذين هم حتت إشرافه حىت يكتسبواعليه م ن تنظيم دوراتالبدبل ، احلد
متنميجديدة .قدرا

:المدققون الخارجيون–550المعيار-
.التدقيق اخلارجيومهنة التدقيق الداخليوظيفة جهود يؤكد هذا املعيار اخلاص على ضرورة التنسيق بني 

:الجودةة ـمراقب-560المعيار-
إدارة وعليه فإنه جيب على مسؤول، ضروريةهي مسألةالتدقيق الداخليوجودة أداء أعمال فعالية إن تقييم 

.مستمرةبصورة نشاطهاوتقييم ، إدارته أو مصلحتهاملراجعة الداخلية وضع برنامج ملراقبة جودة ونوعية أعمال
املعايري يف صنفني هذهتبويببإعادة تصميم و، م2004يف فرباير )IIA(لداخليني مدققني للولقد قام املعهد الدويل 

1:أساسيني من تلك املتعارف عليها

1 IFACI : "Les normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne", Paris, février 2004,

p : 02
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:المهنيل واألداء ـة بالتأهيـر املتعلقـاملعايي-1
التدقيق بوظيفةهذه املعايري أهم الصفات وامليزات الواجب توفرها يف اهليئات واألشخاص القائمني توضح

.، و اليت سنتطرق اليها بالتفصيل يف الفصل الثاينوتتمحور يف أربعة معايري أساسية ، الداخلي

المهني للتدقيق الداخليد السلوك ـقواع: المطلب الثالث
بقواعد التزام املدققنيعلى ضرورة التدقيق الداخليومعايري التدقيق الداخليكل من قائمة مسؤوليات كدتؤ

ا املدققجيب أن يلتزم فهي تلخص املبادئ اليتاذا. التدقيق الداخليمناسبة للسلوك املهين يف ممارسة وظيفة 
التدقيق أخالقيات ممارسة وظيفة دليل" وهذه املبادئ هي تلك املشار إليها يف ، الداخلي لتفادي اإلضرار مبهمته

.والكفاءةالسريةاملو ضوعية، االستقامة والنزاهة: منوهي تتمثل يف كل ، "الداخلي
ويف هذه .وبالتايل فهي تطرح مواجهة مع الضمري حبيث التطبيق يف املؤسسة يتطلب احترام هذه القواعد واملبادئ 

القواعد واملبادئ إىل ويؤدي عدم احترام هذه، ةالداخليني يوصي دائما بطريق الصراماملدققنياحلالة فإن معهد 
1:ينص عليها ما يليالقواعد اليتاهمومن ، هذا يشكل شرف املعهدالصرامةواختيار ، عقوبة نظرية

مءيف أدا)االجتهاد(ة واحلرص  يـة و املوضوعـاألمانبـالداخليون املدققونجيب أن يتسم -  مواجبا ؛و مسؤوليا
على علم يكونواجيب أن ال و، الداخليون باإلخالص اجتاه املؤسسة اليت يعملون فيهااملدققونجيب أن يتسم- 

؛جزءا من أي نشاط غري قانوين أو غري مالئم
التدقيق الداخلي مهما كان احلال منخرطني يف أي عمل أو نشاط يؤدي إىل اإلساءة إىل، جيب أن ال يكونوا- 

؛وإىل املؤسسة العاملني فيها
اليت يعملون املؤسسةن الدخول يف أي نشاط ميكن أن يتعارض مع مصلحة الداخليون عاملدققونجيب أن ميتنع - 

مفيها أو ميكن أن يعوقهم عن القيام  موبواجبا ؛مبوضوعيةمسؤوليا
موردين أو اوأو عمالء ، من العاملني باملؤسسة)  اهلدايا( قيمةالداخليون أي شيء له املدققونجيب أن ال يقبل - 

؛الشخصيعلى حكمهم - يؤثرأو يفترض أ ن - شركاء العمل والذي قد يؤثر على 
؛بكفاءة مهنيةاّ باألعمال اليت ميكنهم القيام إالالداخليون املدققونجيب أن ال يقوم - 
؛يللتدقيق الداخلالداخليون الوسائل املناسبة لاللتزام مبعايري املمارسة املهنية املدققونجيب أن يستخدم - 

.68:ص،2003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،دراسات في الرقابة و المراجعة الداخليةمحد عبد املالك حممد،أزق السوافريي و فتحي ر 1
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وعدم استخدام لتدقيقالداخليون أمناء على املعلومات اليت حيصلون عليها خالل عملية ااملدققون أن يكون جيب - 
القوانني أو تضر مبصلحة ختالفأية معلومات سرية أو خاصة باملؤسسة لتحقيق مكاسب ذاتية أو بأي صورة 

؛املؤسسة
اجلوهرية املعروفة احلقائقعند إعداد التقارير عن نتائج أعماهلم الكشف عن مجيع ، الداخلينياملدققونجيب على- 

نتيجة التغطية عن التدقيقحملواليت إذا مل يتم الكشف عنها سوف تؤدي إىل تقارير مضللة عن العمليات، هلم
؛ممارسات غري قانونية

مالداخليني السعي دائما وبصفة مستمرة لتحسني ملدققونجيب على ا-  اخلدمات اليت وفعاليتهم وجودةكفاءا
ا ؛يقدمو

مستويات االلتزام بضرورة احلفاظ على-التدقيق الداخلييف ممارستهم لوظيفة - الداخليني املدققنيجيب على - 
.الداخلينياملدققنيواألخالق والنزاهة واليت يضعها معهد، عالية ملعايري التأهيل
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:الصـةـخ

فهو ،املؤسسةيفهامةمكانةحيتلالتدقيق الداخليأنمن خالل هذا الفصل ميكننا أن خنرج خبالصة عامة 
والسياساتللخططاملستمروالتقييماملنتظماالنتقاديالفحصيتناولألنهأهدافهالتحقيقضروريةوظيفة

.الرقابيةالوسائلفعاليةيقوم بقياس التدقيق الداخليأنجندهلذا،الداخليةالرقابةوسائلوإجراءات

واألنشطةالوظائفخمتلفأداءلتقييمالعفالةالوسيلةالتدقيق الداخلي هوبأننستكشفأنميكنكما
التدقيق الداخلي لعمليةؤطرةاملاملعايريوالتقنياتمنومجلةعمليعلميأسلوبوجودظليف،املؤسسةداخل

.نشاطأووظيفةكلداخلاألداءملستوياتالسليمالتقييممناملمكن 

جيبوأدواتوتقنياتمهمةأساسيةومعايريوقواعدكائزرإىلجعمله حيتايؤدي التدقيق الداخليولكي
.املوايلالفصليفإليهسنتطرقماوذلك،االعتباربعنيأخذها
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:تـمـهـيد

،جيدااألخريةهذهيفللتحكما و تقوماليتوالعملياتالنشاطيفبالتحكماملؤسسة مسئويليهتم دائما 
حتتاجافإ،املطلوبدورهاالتدقيق الداخليوظيفةحتققحىت، والداخليةللرقابةوإجراءاتأنظمةوضعجيب

تنظمهااليتحـواللوائوالقواننيوالقواعدواملبادئ،عاملياعليهااملتعارفرـاملعاييمنومجلةأساسيةودعائملركائز
بالكفاءةلهبأعماللقيامعليهاالذي يعتمدو،التدقيق الداخليلعمليةاملؤطرةواألدواتوالتقنياتوحتكمها
.املناسبةوالفعالية

:وهي،رئيسيةمباحثثالثةإىلالفصلهذاتقسيممتفقدوهلذا

؛التدقيق الداخليتقنيات: املبحث األول- 

؛التدقيق الداخليدواتأ:الثايناملبحث- 

.للتدقيق الداخليالدوليةرـاملعايي: الثالثاملبحث- 
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تقنيات التدقيق الداخلي: المبحث األول
األخطاءاستكشاف يستطيعبفضلهاحبيثمبهمته،القيامعندالتقنياتمنجمموعةعلىالداخليملدققايعتمد
بتوجيهوذلكاملراد معاجلتهللمشكلتشخيصويقدمحيللأنميكنأساسهاوعلىاملرتكبةواملخالفاتوالقصور
1.للمؤسسةالعليااإلدارةإىلتوصيات

نصحهحيث تقدميمنالداخلياملدققعملتدعيمأجلمنوصحيحةكافيةأدلةجلمعالتقنياتهذهدفو
فإنوللتذكريحمل التدقيق،واملياديناألوضاعحسبالتقنياتهذهوتتحدد،للمؤسسةالعليالإلدارةوتوصياته

التدقيق هدفحتقيقأجلمناألدواتوالطرق والتقنياتمجيعتنسيقمنال بدبلوحدهاتكفيالالتقنياتهذه
:منهاالبعضيليفيماوسنذكر،الداخلي

التـاملقاب: المطلب األول
دون الرجوعشفهيبسردوذلك،اإلجراءاتبوصفتتسماليتالرمسيةغريالتقنياتضمنالتقنيةهذهوتعترب

علىترتكزحمادثة بلأوحواراتعتربالالتدقيق الداخلييفالتقنيةوهذه.  بذلكتتعلقومستنداتوثائقإىل
أنجيببالعكسبلحمضر لالستجوابتعتربالوأيضا،املدققطرفمنمسبقاحتددوأهدافخطط،برنامج
األنظمةخمتلفعلىأساسيبشكلونوعيرأي أويلأخذهومنهاواهلدف. التعاونوالتفهممنجبواملقابلةتتسم

.للمؤسسةاملكونة 
:يليفيمااملقابلةتقنية و تتلخص خطوات

املقابلةريضحت-أوال
:علىبناءامسبقاحتضريهايتمحيث،املقابلةملوضوعاسابقحتديداخلطوةهذهتتضمن

؛)السابقةواملقابالتالوثائقخاللمن(املؤسسةحولاملدققعليهاحتصلاليتاملعرفة- 
؛وحدسهالسابقةخربته- 
.الءـالزمداتـمساع- 

عتباربعني االاألخذمعاملستوىبنفسأجوبةعلىباحلصوليسمحمباجيدألسئلة بشكل اإعدادجيبوكذلك
.التدقيقحملستكوناليتاجلهةمعموعدحتديد
:وهيالتقنيةهذهاستعمالعنداحترامهاجيباليتالقواعدمنجمموعةوهناك

.68:، ص2003االسكندرية، ،دراسات في الرقابة والمراجعة الداخلية، الدار الجامعيةملالك حممد، محد عبد اوأفتحي رزق السوافريي1
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يفإال االستجوابهذابعلممسؤولهيكونأندونموظفاستجوابجيبفالالتنظيمي،السلماحترام- 
؛خاصةحاالت

؛خاطئةألجوبة إعطائهوبالتايلسيستجوبالذياملوظفارتباكنتجنبحىت، وأهدافهاباملهمةالتذكري- 
؛آخرموظفعمليفالتدخلدونبهيقومالذيالعمليفاملوظفأجوبةحصر- 
.مساعهيريدماحنواالستجوابتوجيهاملدققفعلى،هويتكلممماأكثرلألجوبةاملدقق مساع- 

األسئلةطرح-ثانيا
: أنهاألسئلةطرحعنداالعتباربعنييأخذأناملدققعلىجيب

؛هلاللفهم الصحيحصيغتهاإعادةجيباألمرلزموإذاطرحهايتماليتلألسئلةاملخاطبفهممنمتأكددوما- 
؛املهمةونطاقهدفباحتراماجلوابوتقدميالتعبرييفللمخاطباحلريةترك- 
.عليهااملتحصلواملعلوماتاألجوبةكلتسجيل- 

املقابلةنهاية-ثالثا
ميكنأخطاءدف اجتنابوذلكاملسجلة األساسيةالنقاطعلىباملصادقةيقومأناخلطوةهذهيفاملدققعلى

الذيللمؤسسةاهليكليالتنظيميبنيالتايلوالشكل،املستويات كافةعربوذلكالنسيانأوالفهمعدمعنتنتجأن
.األسفلإىلاألعلىمنوذلكاملقابلةعمليةبهتتم
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خطوات المقابلة عبر تنظيم المؤسسة:)1-2(الشكل رقم 

ة اعتمادا على ما سبقمن إعداد الباحث:المصدر

الفحص التحليلي:المطلب الثاني
وذلكخلياالتدقيق الدمهمة يفوأساسياهامادوراتلعبواليتالفعالة،التقنياتمنالتحليليةاإلجراءاتتعترب

1.التدقيقملهمة التخطيطيفاملدققمساعدةخاللمن

املعلوماتجلميع ومقارناتحتريات،حتقيقاتتتضمناليتالفحوصاتمنجمموعةالتحليليبالفحصونقصد
خرائطإىلاملقابلة إضافةوهيالسابقةالتقنيةعلىالتقنيةهذهوترتكزالتدقيق،حملبامليداناملرتبطةوالتدفقات

مثلالبسيطةباإلجراءات واملقارناتتنطلقخمتلفةوأدواتأساليبباستخداموذلكو املعلوماتللوثائقالتدّفق
.والرياضيةاإلحصائيةاألساليبتستخدممعقدةإجراءاتإىل،واملناقشةستفسارإلا

هووماومقدرمسطرالفروقات املوجودة بني ما هو الداخلي من اكتشاف االحنرافات و و هذه التقنية تسمح للمدقق
األمورعلىالضوءتسليطعلىاملدقق تساعدالتقنيةهذهفإنأخرىجهةومنجهةمنهذاكنتائجعليهمتحصل

.2008اجلزائر، ,طروحة دكتوراه يف علوم التسيري ،املدرسة العليا للتجارةأ، انسجام معايير المراجعةمقراين عبد الكرمي، 1

المصادقةالمقابلة

المصادقةالمقابلة

اإلدارة العلیا 
للمؤسسة

ألطر المسیرة للعملیاتا

األطر المنفذة للعملیات
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فحصيفالتعمقإىليهدفالتحليليالفحصفإنوبالتايل،املسجلةالبياناتمعمبقارنتهاوذلكالعاديةغري
الفحصأثناءأساسيكاختبارالتقنيةهذهتستخدمأنميكن و ،واإلثباتاألدلةمناملزيدتتطلباليتاألمور
.امليداين

فحوصاتهوختطيطتوجيهمنللمدققيسمحوإمنا،بذاتهإثباتيقدمالالتحليليالفحصأنيتضحوهكذا
شائعةبسيطةإجراءاتإىلالتحليليالفحصإجراءاتتصنيفميكنأنهأخرىجهةمنيتضحماك.التفصيلية

يفمستعملةمعقدةإجراءاتوإىل،البسيطاإلثباتإىلتؤدياليتاملقارناتمثلاملدققنيغالبيةلدىستعمالاإل
.املركباإلثباتإىلتؤدياليتاملستنديوالفحصاالحتسابإعادةمثلاملهنيةاألوساط

ةـاملاديالمالحظة: المطلب الثالث
بالوثائقيكتفيالالداخلياملدققعادة،ميدانيةإثباتأدلةعلىللحصولمباشرةطريقةالتقنيةهذهتعترب

للدراسةميدانياخروجهاألمر إىليستدعيوإنماالتدقيق الداخليإدارةمستوىعلىيدرسهااليتاملستنداتو
علىمديرياتأوملصاحلزيارةيكونقدأووالورشاتاألقسامزيارةطريقعنهذاويكونامليدانيةواملالحظة

وذلك،التدقيقوالتحقيقمرحلةيفأساسيةقاعدةامليدانيةوالفحوصالزياراتهذهتعدو،املؤسسةمستوى
1.الداخليةالرقابةمبادئاحتراموكذلكلإلجراءاتوالفعلياحلسنالسريمنو التأكدققالتحدف

وبالتايل،لتدقيقاوهدفنوعحسبامليداينللفحصاملناسبةالفترةخيتارأنالداخلياملدققعلىوجيب
،اإلجراءاتهاتنفذاليتالطريقةمراقبةأواألصوللوجودماديفحصتتضمناليتالتقنيةهياملاديةفاملالحظة

عنصركلوأن،املاديةالعناصرلكلالصحيحاإلحصاءضمانإىلدفواليت،مباشرةاألكثرالرقابةوسيلةفهي
.الفعموجودحمصى
2:ما يلياملؤسسةيفوتقييممالحظةالداخليللمدقق وميكن

؛اإلجراءاتمالحظة- 
؛األصولوفحصمالحظة- 
.الوثائقفحصومالحظة- 

1 SNC:OBSERVATION PHYSIQUE DANS LA MISSION DU COMMISAIRE Aux comtes ,revue algeriennes de
comptabilité et audit,n11 ,1996,p :04
2 Jacques Renard, op-cit, 3éme édition, pp: 328 .329
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املدقق طرفمنمباشرةوتكونمباشرشكلتأخذأنكنمياديةاملالحظةاملهذهأنأيضااإلشارةكنومي
باإلجراءاتمتعلقما هومثلالحظاتامللهيوفرالذيآخرطرفإىلاملدققفيهيلجأحيث،مباشرغريوشكل

.للمؤسسةالقضائية

التدقيق الداخليأدوات:الثانيبحثامل
راداملالعملياتخمتلففحصيفتساعدهاليتمنطقيةطرقثابةمبالداخلياملدققيستعملهااليتاألدواتتعترب
:كالتايلوهيالضرورةحسبمتفاوتةالتقنيات بصفة تطبيقعندعادةاألدواتهذهوتستعمل،تدقيقها 

اءـستصقاإلقوائم: األولطلبامل
بالنسبةاملتبعةاإلجراءاتعنوافيةبأسئلةوذجيةمنقائمةإعدادطريقعناالستقصاء يفاألداةهذهتتلخص
اأوؤسسةامللوظائف ماهلليسالقوائممنصنفنينقصدفإننااالستقصاءقوائمنقولعندماو ختلفةاملعمليا

:1اومهدفاهلنفسوالتوىاحملنفس
المهام علىللتعرفصاءستقاإلقوائم-أوال

وتسمىبتنفيذها،الداخلياملدققيقومسوفاليتهاماملعلىالتعرفمرحلةيفأساسامستعملةالقوائموهذه
ذلكعلىوزيادةهمةاملموضوعبفهمتعلقةاملامةاهلاألسئلةكلتتضمنوثيقةفهي،"اإلطالعاستبيان" بـأيضا
يعرفهماكلوعلى،جهةمنخربتهومكتسباتهسبحبستقصاءاإلقوائممنالنوعهذابإعداديقوممدققكلفإن
منتلفختستقصاءإلاقوائممنالنوعهذايةأمهأنيعينوهذا،أخرىجهةمنوضوعاملحولمعرفتهيودماأو

ا ذلكرغمولكن،آلخرمدقق :يفالداخلياملدققتساعدهامةأداةتبقىفإ
؛تطبيقهاالجمديدوحتاملهمةموضوعفهم-
؛هـإليدةـسناملاملهمةدافـأهدـديحت-
؛وضوعباملتعلقةاملاألساسيةشاكلاملعلىصحيحبشكلالتعرف-
؛عملهمـتنظي-
؛املدققعملعلىسلباتؤثرقداليتمتاهاتيفالوقوعوتفاديالتدقيقمبوضوعاخلاصةاألسئلةكلوضع- 
.الداخليةبالرقابةةـاملتعلقاألسئلةمـقوائرـحتضي- 

.23:، مرجع سبق ذكره،  صعبد الفتاح الصحن وحممد ناجي درويش1
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الوثائق،املالحظاتاملقابالت(ميلكهااليتالتقنياتكلباستخداماألسئلةتلكعناإلجابةعلىاملدققويعمل
.وحتليلهابفحصهاذلكبعدليقوم،)وغريها

) QCI(الداخليةةـبالرقاباخلاصةستقصاءاالقوائم -ثانيا
عنهاجابةاإلجتبحبيث،قوائمشكليفاألسئلةمنجمموعةعنعبارةوهي،ستبياناإلقوائمأيضاوتسمى

منهااهلدفأين،حتليلوسيلةمبثابةاعتبارهاوميكن،أمامهاليتالظروفحسبهلاو يعد املدققويعدها،كتابيا
مصممةوتكون،التدقيقالوظيفةأوللوحدةفعاليتهاوتشخيصالداخليةالرقابةمستوىبتقييمللمدققالسماحهو

1:معايري هيةثالثوفق

؛للنظامبالتفصيلللوصفوليسابةالرقلتقييممصمم- 
؛األنظمةيفالتنفيذوقواعدالداخليةالرقابةبتقييمللمدققلتسمحمصمم- 
.الوظائفمنغريهاو،البيع،الشراءلوظيفةأسئلةفهناك،الوظائفحسبمنظمة- 

بشكلتكوناليتو،املؤسسةداخلالنشاطنواحيمجيعتتناولواليتاألسئلةمنواقعيةجمموعةمنمكونةفهي
الوسائلوإحصاءحصرمناملدققيتمكنحىت" ال" أو" نعم" منأكثرعنهااإلجابةحتتملالأي،مغلق

.الداخليةالرقابةبلوغأجلمناملتاحة
النظامهلذاالضعفمواطنمتثلفهي"ال" بـاإلجابةأماللنظامجيابيةاقوىمواطنإىل"  نعم" بـاإلجابةوتشري
،مستمرةبصفةالعملأوراقعلىهذاتسجيلعليهوجيب،توضيحوشرحالداخلياملدقق منتستوجبواليت

.للنظاماحلسنالسرياختبارأواإلحصائيةاملعاينةطريقعنققوحتفحصإىلختضعأنفالبدالقوةنقاطبشأنأما
حيثاألوىلاحلالةففي،امليداينوالعملالدراسةمرحلةأثناءيستعملستقصاءإلاقوائممنالنوعهذاأنويالحظ

.الظاهرةالضعفونقاطالقوةبنقاطجدوللتحديدأداةمبثابةالداخليةالرقابةاستقصاءقوائمتصبح
:و متر عملية إعداد قوائم االستقصاء بثالثة مراحل أساسية هي

احلدثوقوع منانطالقاواملسارالطريقةترسممتهيديةخطواتإىلدراستهيفاملرغوبالنشاطتقسيم- 
؛وغريهااحملاسبيةالدفاتريفبالتسجيلوانتهاءاالقتصادي

؛الداخليةللرقابةالعامةاألهدافمعباالنسجامخطوةبكلاخلاصةاألهدافحتديد- 

1 IFACI :la conduite d’une mission d’audit interne,Eds dunod,paris,1995 ,p :189
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،أهدافهاحتقيقأجلمنملهمة التدقيقاخلاضعةللوحدةأوللوظيفةالضروريةالسريانومناذجطرقماهيةحتديد- 
.بالثغراتيتعلقأماملوضوعةبالوسائليتعلقاألمركانإذاماملعرفةاألسئلةوصياغة

هذهواستخدامللنظاماجلوهريةالنقاطاملدققيستخلص،الداخليةبالرقابةاملتعلقةاألسئلةعلىاإلجابةخاللومن
:مهاقسمنيإىلالداخليةالرقابةنقاطتصنيفإىليؤدياألسئلة
تضمنمناسبة تاإجراءعلىنظرياحتتوياملؤسسةأنيعينوذلك" نعم" ـباإلجابةمتثلواليتالقوةنقاط-1

جيبهلذاحقيقيةضعفنقطةوراءهاتنفيالقوةنقطةتكونأنميكنالواقعيفألنهالداخليةالرقابةأهدافحتقيق
.ميدانيافحصهايتمأن
وهناك.الرقابة الداخليةإجراءاتيفنقصأوخلالهناكأنوتعين" ال" بـةـاإلجابومتثلالضعفنقاط-2

.عليهةـاإلجابأواستعمالهميكنالالسؤالأنعلىتدلمالحظات
أنهمالحظةمع،إليهاالركونللمدققميكن،الداخليةالرقابةأسئلةمنمنوذجيةقوائمتوجد،املهينالواقعويف

.اهلدف منهايتحققحىت،لتدقيقاموضوعالنشاطلظروفوتكييفهاتعديلهاعليهجيب

الوصفأدوات: يـالثاناملطلب
1:يليفيمالـوتتمث

الوصفيةالدراسة-أوال
للتدقيقاخلاضعالشخصطرفمنحيدثأحدمها،الوصفوالسردمننوعنييفالوصفيةالدراسةتتمثل
،إثراًءااألكثرهواألولوالنوع،كتايبفهوالثاينأماشفهيايكونفاألول،التدقيقمبهمةالقائمقبلمنواآلخر

.ملدققاومعارفألفكارتنظيمإالهوفماالثاينأما،املعلوماتمن كمأكربيعطيناالذيفهو
:طرف الشخص الخاضع للتدقيقالوصف من -1

بعكساملالحظات فهووتسجيلباالستماعويكتفيعند استعمال هذا النوع من األدوات يكون املدقق ساكتا
اخلاضعني واألشخاصملدققابنياحتكاكأولميثلوهوتلقائيبشكليتمولكن،لهالتحضرييتمالاملقابالت

.للتدقيق

1 Jacques Renard, op-cit, pp :330-331
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يتحصلاليتفاألجوبة،اإلجراءاتوصفيفاملطولالشرحتتبعصعوبةهواألداةهذهعلىيعابماولكن
علىيصعبممااملهم مناألهماستخراجعليهيصعبوبالتايلبالغموضاألحيانبعضيفتتميزاملدققعليها
اذلكإىلباإلضافة،املهمةالعناصربعضعنسهوحيدثأنميكنكما،الضعفمواطنعلىالتعرفاملدقق أ
. بسيطةأمورشرحيفكبريةمدةيستغرقأن ميكنوالذي،الشخصإىلاالستماعإناء،الوقتمنالكثريتضيع

ميكناليتالقيمةاملعلوماتإىلإضافة، املدقق والطرف اآلخربنيلطيفجوخلقهوحماسنهامنأنإال
.منهااستخراجها

:قبل المدققمنالوصف-2
دونااليت قاماالختباراتونتائجاملاديةمالحظاتهإىلإضافة،حمادثتهمنمالحظاتههمألاملدقق كتابةيفويتمثل
.معرفةأوتقنيةأيةإىلاحلاجة

عليهاللمعلومات املتحصلتنظيمسوىميثلالوالذيالتعبريمنالنوعهذامميزاتأهمهواملعلوماتانتقالإن
.الغريمن

عليهايقتصرنأللمدققميكنوالحمدوديتهاعامبشكليالحظفإنهاألداةهذهومساوئحماسنعنالنظروبغض
.لوحدها

الوظيفيلـاهلكي-ثانيا
،اإلدارةقبلا من معديكونوالذي،الداخليةالرقابةنظامعناصرأهمأحديشكلالذيالتنظيمياهليكلخبالف

منمجعهااليتاملعلوماتمن انطالقا،أوضحؤيةرلضرورياكانإذاالداخلياملدققيعدهالوظيفياهليكلفإن
فحصهخاللمنوذلكاملدقق طرفمناألداةهذهتستعملو. خلا... صفوالو،املقابالت،املالحظاتخالل

:هناككانإنّمامعرفةأجلمنوظيفيالـللهيكل
؛وظائفبعدةيقومواحدشخص- 
؛أشخاصعدةبنيمشتركةواحدةوظيفة- 
؛شخصبدونشاغرةظيفةووجود- 
.ظيفةودونـبشخص- 
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التنظيميكما يسمح رسم اهليكل الوظيفي للمدقق بإثراء املعلومات احملصل عليها من خالل اجلمع بني اهليكل 
بدقةحتليلهاميكناليت والوظائفبنيالفصلملشاكلأوليةمقاربةعلىباحلصوليسمحكما،املناصبوحتليل

1.الوظائفحتليلشبكةخاللمنأكرب

الوظائفلـحتليشبكة-ثالثا
توضيحدفوهذاموظفكلعملحتديدمناملدقق لتمكنيوتستخدمالوظائففصلبشبكةأيضاتدعى

.السلطاتوحتديدظيفية الواملسؤوليات
تقوم،مبدخلنيجداولشكلعلىوتكون،باملناصباملرتبطةالوظائفتوضيحشبكةعنعبارةهياالداةوهذه
التنظيمياهليكلبنيبط تركما،الوظيفيالتداخلبتصحيحباخلصوصوتسمحاملنفذةالعملياتخمتلفجبرد

.2فردلكل العملعبءحتليليفاألوىلاخلطوةمتثلفهي،املناصبحتليلوتربروالوظيفي
العملياتلكلالوحداتتقسيمستحملشبكةوكل،أساسيإجراءكلأووظيفةلكلشبكةوضعوميكننا
3:مهامبدخلنيجداولمتثيليفالشبكةهذهوتتكونواملدرساإلجراءأوبالوظيفةاملتعلقة

املهامصيل تفاعددبقدراخلطوطمنعددفهناك،األساسيةالوظائفتفصيلعلىوحيتوي:األولالعمود-1
.تسلسليةيقة بطرمعديكونالنشاطاتجمموعأينوظيفةلكلشبكةوضعميكنناإذن،وظيفةلكلاخلاصة
سواءاملهاملطبيعةجيدلتقسيماينصحواليتكربىفئاتإىلبتقسيمهالنشاطنوعيةميثل:الثاينالعمود-2

قةعالهلمالذيناألشخاصاألعمدةباقيومتثل،اقبةواملرالتسجيل،التصريح،بالتنفيذتتعلقكانت
.ظيفيةالواملهاممبختلف

التدقيقمسار-رابعا
غايةإىلإليهااملتوصل النتيجةأواألخريةالوثيقةمنيبدأحيث،بعملهاملدققبواسطتهايقومحتليلطريقةهي
علىجيبالطريقةهذهويف ،املصدروالنتيجةبنيتتوسطاليتاخلطواتكلتدقيقطريقعنوذلك،املصدر
رخصةلهوتكون،املصدرىلإصوال والنتيجةمنسابقاقلناكمايبدأوأنللبحثجيدابعملهيقومأناملدقق

.لفحصواللتدقيق

1 Jacques Renard, op-cit , pp : 331-332.
2 Robert Obert, DESCF: "Audit & commissariat aux comptes, Aspects internationaux", Eds Dunod
Paris, 2000, p: 67 .
3 Jacques Renard, op-cit, page :336.
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مخطط السيرأوالتدفق خرائط-خامسا
خمتلفعرضله خالمنيتمحيث،العملياتمنلسلسلةبياينرسمبأنهااالنسيابأوالتدفقخرائطتعرف

للتنظيموفقاالبعضبعضهامع جممعةرموزوأشكالباستخدامواملسؤولياتوالقراراتالعملومراكزاملستندات
1.للمؤسسةاإلداري

داخلالعمللتقسيمموضوعيةكقرينةتستخدماأكما،املالئمةماتاملعلوإيصالعلىتعملأداةهيإذن
تتكونوعليه،واملسؤولياتالوظائفخمتلفبنياملستنداتتدفقسري،تسلسلكيفيةبفهمتسمحكماسسةاملؤ

يفملعلومات اتدفق واملستنداتلكيفية سري كاملةوشاملةنظرةالسريخمططخاللمنالداخلياملدققلدى
.النظام

النظامويدركيفهمأنواملستنداتاملعلوماتوسريلتدفقتتبعهخاللمنللمدققميكنفإنهذلكعلىوبناء
املمكنةاملعلوماتبكليستدلأنالداخليملدققاعلىجيبفقالتدخرائطأوالسريخمططوإلعداد،جيدبشكل

التنظيميةواهلياكلواملقابالتابات االستجوالعملمراكز،العملووصفأخبار،الوثائقمصادرخمتلفمن
.اخل... والوظيفية
:التدفقخرائططريقعنالتحليلأهداف-1
هذايتحققوحىت،الداخليةللرقابةوفعالمقبولنظاموجودمنالتحققهوالتحليلهذامنالرئيسياهلدفّنإ

:جيباهلدف
؛املؤسسةاتقوماليتالعملياتمبختلفاخلاصةاملسؤولياتتقسيم- 
؛التدقيقوكذاةـوالرقابوالقراراتعالـاألفادرـمصدـحتدي- 
؛العملياتمنبنوعأوبسلسلةاملتعلقةالوثائقمعاجلةتنظيمةـدراس- 
2؛التعليماتأواملعلوماتحتويليفةـاملستخدماملستنداتةـدراس- 

املؤسسةداخلاملتوفرةباملستنداتاألمريتعلقالوهنا،املستنديةالدوراتخمتلفبنياملوجودةالعالقةةـدراس- 
3.رجهاخامنإليهاترداليتتلكحىتبلفقط

1 Guy. Bendict & R. Keraval, Evaluation du contrôle interne dans la mission d’audit, Eds Foucher, paris, France,
1990, p: 39.
2 Hervé STOLOURY & Jean- Luc VELOT: Le flow – chart Un Outil au service de l’auditeur, Revue Francaise
de comptabilité, N° 153, Janvier 2001, p: 17
3 Lionel Collins & Gérard Valin, op-cit, 3éme édition,:74
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يستطيعخالهلاومن،باملؤسسةاملوجودةالرقابةمفاتيحيفمكالتحمنملدققاميكنسوفاألهدافهذهحتقيقنإّ
.التدقيقعمليةتنفيذ
:التدفقخرائطرـضيحت-2

،االنسيابو أالتدفقائطخروضعيفالشروعقبلاالقيامجيباليتاألوليةالتحضرييةاألعمالبعضهناك
(خليةالداالوثائقكلعلىباطالعهوذلك،عملهيفحيتاجهااليتاملعلوماتكلجبمعملدققايقومبالبدايةففي

،فواتري(اإلداريةواملستندات)اخل... صباملنابوصفاملتعلقةالوثائق،خليةالدااإلجراءاتدليل،التنظيمياهليكل
.ملعنينياباألشخاصاالحتكاكوكذا)وغريهااملخزونبطاقات،واالستالمالطلبسندات
ايفالتحضريعمليةوتتوقف إجراءاملدقق أردافإذا،اخلريطةتلكوراءمنحتقيقهاملرتقبالغرضعلىحد ذا

احلالةهذهيفيكتفيفإنه ،ومهامهعملهيفالشروعقبلاملؤسسةيفاملتبعالداخليةالرقابةلنظامشاملتقييم
دورةوضعأرادإذاأما . سابقاإليهاأشرنااليتالداخليةالوثائقمنانطالقاهذهالتدفقخلريطةالعاماإلطاربتحضري
األشخاصمنعليهايتحصلاليتاملعلوماتمن انطالقاقفتدخريطةرسمهنافينبغي،خاصلنشاطحقيقية
.ناامليديفاملعنيني
يستندكمالحقالتوضيحاتوإضافةالتدفقخريطةمفهومخمتصربشكلشرحالضروريمنأنهنشريأنوالبد
فقالتدخلرائطجيدلتنفيذيتخذها أنجيباليتاالحتياطاتبعضيدرجأنللمدققكذلكوميكن،ملدققاإليها
1:وهي

؛بكةومتشامعقدةفقتدخرائطتولدقداليتالكثريةالتفاصيلعناالبتعاد- 
؛إليهاتنتميختاميةنقطةوثيقةكلمتلكأنعلىاحلرص- 
؛واألفقيةالعموديةاخلطوطواستعمالواملنحرفةاملائلةاخلطوطاجتناب- 
عنحمل التدقيق اجلهةلدىققالتحطريقعنفقالتدخريطةيفواملعطياتالعملياتتسلسلصحةمنكدالتأ- 

.املقابلةطريق
:أنواع خرائط التدفق-3

نوعنيدجنوعليه،قالتدفخرائطأنواعلتحديدكمعيار" التفصيلدرجة" علىيداناملهذايفختصونامليعتمد

1 Jacques Renard, op-cit، ,p:337.
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1:طـرائاخلمن

؛تدفق عامةخرائط- 

.تدفق منفصلةخرائط- 

الرموزعددعلىاعتمدنااذإإالكما قياسهاكنميالالتفصيلدرجةألننسبيةعياراملهذاتطبيقمسألةتبقىلكن
.قتدفخريطةكليفستخدمةامل

هناكالتفصيلدرجةإىلفباإلضافة،رائطاخللتصنيفمعياريناستخدامانباجلذانيهتماملبعضحاولولقد
2:وهيطـرائاخلمنأنواعثالثةدجنوبذلك. "العرضطريقة" وهوآخرمعيار

؛تدفق أفقيةخريطة- 
؛تدفق عموديةخريطة- 
.تدفق مكربةخريطة- 
:ىلإمـوتنقسةـاألفقيقالتدفخريطة-أ
،أفقيوبشكلؤسسةباملامةاهلللعملياتبياينرسمريضحتعلىمبنيةأداةوهي:ةـعامةـأفقيقتدفخريطة- 1-أ

تبعاملالداخليةالرقابةنظام علىاخالهلمنالتعرفويتم. بعمودللمسؤوليةالجمأوقسمكلفيهاميثلحيث
وقتاتتطلبالوسيلةباعتبارهاالطريقةهذهإىلاملدققنيأغلبيلمي،و. تفصيلإىلاجةاحلمادونعامةبصورة
.الكتايب للعملياتالعرضوبنيبينهازجاملكنميأنهكما،ازهاإلجنطويال

اتقوماليتالعملياتكلعلىتشملاألداةهذهفإن،األوىلعكسعلى:تدفق أفقية مفصلةخريطة- 2-أ
الحقواملاملفسرة الحظاتاملإىلباإلضافة،الرموزمنكبريعددذلكيفويستخدم،مفصلةوبصورةؤسسةامل
يفمقدمةاألفقيةرائطاخلتكون ،األخرىقربهذهمصاحلعدةاورجتوبفعل. األموربعضتوضيحيفساعدةامل

3.ديةالعمورائطاخلمنحجماأكربجداول

1 R. B CAUMEIL & René RICOL, op- cit, p : 145.
2 Hervé STOLOURY & Jean- Luc VELOT, op- cit, p: 19.
3 Robert Obert, DESCF, Audit & commissariat aux comptes, Aspects internationaux, Eds Dunod, paris, 2000 , p
: 62.
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.نموذج لخريطة تدفق أفقية: )1-2(الجدول رقم 

Source :Raffegean. J, Dufils. P, Gonzalez .R: " Audit et contrôle des comptes", Eds Publi-
union, Paris 1979, p: 98.

:خريطة التدفق العمودية-ب

املسؤوليةجماالتأو األقسامخمتلفتتابعحيث،واحدعموديفواملستنداتاملعلوماتعرضفيهايتمأداةوهي
.العملياتكلفيهآخر توصفعمودختصيصميكنالعمودهذاجانبوإىل،األسفلإىلاألعلىمنعموديا
العرض العموديفإنذلكجانبإىل،باملعقدةاألحيانأغلبويف،التحضريصعبةبأنهاالطريقةهذهعلىيعاب

تلككلتتبععليهااملطلع علىويصعبهامةطريقةجيعلها،صفحاتعدةإىلميتدقدوالذيللعملياتواملتتايل
.تااإلجراء

نموذج لخريطة تدفق عموديـة:)2-2(الجدول رقم

:.......الـوظيفـة
:............التـاريـخ:.......                               العـمليـة

وصـف بيـاين...عمـلية رقـم)نثري( وصـف كـتايب 

source : Raffegean. J, Dufils. P, Gonzalez .R, op- cit, page: 94

:التدفق المكبرةخريطة-جـ 
:اومه،مرحلتنيعلىتتمطريقةوهي

.من الرموزدودحمعددفيهايستخدمعامةأفقيةقتدفخريطةلوضعدراسةعنعبارة:ولىاألرحلةامل-

:............الـوظيفـة
..........التـاريـخ:............                                                          الـعمليــة

المصلحة والمصلحة هـالمصلحة دالمصلحة جالمصلحة بالمصلحة أ
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هاريضحتاليتسبقالعامةقالتدفخريطةمنخاصمقطعأوزءجلمفصلوعرضمكبرةدراسة:الثانيةرحلةامل-
.موزالرمنكبريعددالغرضذاهلويستخدمىلواألرحلةامليف

هيوبالتايلالضعفنقاطاستخراجكنميأين،العامةقالتدفخريطةجوانبلبعضخاصةتفصيليةدراسةفهي
.املفصلةوتلكالعامةقالتدفخريطةبنيزجمتوسيلة
ابنيومنوفوائداعتباراتلعدةإلزاميةخرائط التدفقوتعترب 1:اجيابيا

؛سسةؤامليفإجراءأوعمليةكلسريعوبشكلتوضحالفهمسهلةبرموزثلةممبيانيةوثيقةتعترب- 
منعو أاكتشافيفالنظامقوةمدىوكذلكوالضعفالقوةمواطنديدحتالتدفقخرائطخاللمنيتم- 

؛ثهاحدومكناملاألخطاءوتفادي
تتبعمعستعملةاملالنسخ والوثائقكلعنيكشفالتدفقخمططألنهذا،منخفضذفاحلأوالاإلمهخطرإن- 

؛لألثرمنطقي
اليتصيلةواحل. سسةؤامليفاألوضاعلتحسنيوتوصياتاقتراحاتإعداديفرائط التدفق املدققختساعدكما- 

الرقابةنظاميفالضعفوالقوةمواطنعلىالتعرفهيناسبةاملواألدواتالوسائلكلاستعمالمنإليهانصل
كفاءةنيسحتمثومنالتدقيق الداخليمهمةوفحوصاختباراتنطاقديدحتىلإرهابدوتؤدياليتوالداخلية

.دائهاأ

)FRAP(المشاكللـيلوحتظهار إورقة: الثـالثطلبامل
املدققتساعداملشاكل و اليتو حتليلإظهارأوراقموعجمخاللمنيةرمسكوثيقةاليوموتعرضعملوثيقةهي

.راجعةاملتقريراد بإعدالقياميفالداخلي
أيةيفمشكلوأخللأييصادفهحيضرها املدقق يف كل مرةشاملةعملوسيلةتعتربشكلاملليلوحتعرضفورقة
.فكارهأتوجيهبغرضوهذا،ينيدااملعملهمننقطة

2:التاليةمن األقساماملشكلو تتكون كل ورقة كشف و حتليل 

1 Jacques Renard, op-cit، , pp:337-338
2 Etude Economique Conseil Canada, "L’Audit Interne et la banque universelle Programme" Algerie, PNUD,
1999, Page : 120.
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المعاينة-أوال
حيثواحدمشكلعلحتتويورقةوكل،املدققاكتشفهااليتواملشاكلاألخطاءوتدوينتسجيلفيهاويتم

un constat = une(املشكلوحتليلإظهارورقة تساويمعاينةكلأنعلىتنصالقاعدة F.R.A.P(توجدولكن
ونفسالطبيعةنفس(البعضببعضهاصلةهلااملعايناتبعضتوجدألنه،القاعدةذهتتعلقاالستثناءاتبعض

.املشكلوحتليلإظهارورقةنفسيفوهذا)النتائجونفساألسباب
األسباب-ثانيا
05للخمسةالبسيطةالطريقةباستعمالهوذلكاملشكلبظهورأدتاليتاألسبابعنيبحثأناملدققعلىجيب

، العاملةاليد:هياخلمسةامليادينهذه،املشكلأسبابمن خالهلا اجياد واملمكن،)Méthode des 5M(ميادين
.الطرق،اآلالت،، املادةاملكان

.سبابهأوحتديداملشكللفهمالرئيسيةاحملطاتمتثلاليتهياخلمسةالنقاطهذهتعدو
النتائج-ثالثا
:وهياملشكلبسبب الداخلياملدققإليهايصلقداليتالنتائجتلكوهي

.تقنيةنتائج- ديةاقتصانتائج- ماليةنتائج- 
التوصيات-رابعا

.املشكلطرحإعادةهناكيكونالحىتالداخلياملدقق يقدمهااليتالنصائحمبثابةالتوصياتوتعد
:التالينيالسؤالنيعلىاإلجابةجيبالتوصياتهذهعدادو إل

؟خرىأمرةللمشكلنصلالحىتعملهجيبالذيما- 
؟جديدةإضافةتقدميأوتغيريأوبتطويرتسمحاليتالداخليةالرقابةعناصرهيما- 

.واملخاطرالتسيري يفوالتحكموالنظملإلجراءاتالتحسنيعلىتساعدبطريقةالتوصياتهذهتصاغأنوجيب
:و ميكن عرض منوذج هلذه الوسيلة يف الشكل التايل
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.تحليل المشكلورقة إظهار و : )2-2(الشكل رقم 
تحليل المشكلورقة اظهار و 

....FRAP:رقم:                                                           مرجع ورقة عمل
Problème:: املشكل

constat::املعاينة

Causes::  األسباب

Conséquences:    النتائج :

Recommandations::التوصيات

:.........................ممضية من قبل:...........................................حضرت من طرف

Source :Jacques Renard, op-cit, p :244

اإلحصائيةالمعاينة : لمطلب الرابعا
الستحالةوذلكاملخاطر زيادةإىليؤديالتدقيقحملهياليتالعملياتوكذلكواملستنداتالوثائقحجمكربإن

أداءيفاإلحصائيةاستخدام املعاينةىلإيلجأأن احلالةهذهيفاملدققعلىوهلذا،املؤسسةأجزاءمجيعيفالتدقيق
ميكناملعاينةكانتإذامالتحديدالداخلية الرقابةلنظاموتقييمدراسةضرورةذلكيسبقأنشريطةمهامه

1.أو الاستخدامها

استعمالبسهولة تسمحاليتاآليللإلعالمالبسيطةالربامجبعضبظهورمسحتاليتاملعلوماتيةعصريفواليوم
التقنياتسردهذه األداةعربهدفنامنفليسوبالتايلسوب،احلابواسطةاإلحصائيةالطرقوالنماذجواستغالل
.لإلحصاءاحلسابية

إما،املستوىعالية وخربةبكفاءةيتمتعنأئية اإلحصاالعينةطريقعنمهامهأداءعندالداخلياملدققعلىولكن
.املدروسةالظاهرةتعميمىلإديتؤاليتالنتائجحتليلأوالعينةاختياريف

2:يليفيمااإلحصائيةاملعاينةمبادئبعضحصرميكنوكخالصة

.54: ، صمرجع سبق ذكره، حممد مسري الصبان وعبد اهللا هالل1
2 Lawrence. B.Sawyer, «La pratique de l’Audit Interne», Eds publi-union, I.F.A.C.I, paris, France, 1996,p: 165.
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؛التدقيقعمليةأهدافمعتكيفهاحالةيفاإلحصائيةاملعاينةتستعمل- 
؛واضحةحدودذوكاملإحصائيجمتمعمبعاينةذلكويعين،اإلحصائيللمجتمعجيدحتديد- 
؛بالضرورةعشوائييكوناإلحصائيةالعينةاختيار- 
؛التحليليفالذايتأوالشخصيوالتدخلاالعتبارجتنب- 
ازفةوباملخاطرواحلكمستنتاجإلايتفادىأنالداخلياملدققعلى-  بابمنتكونوقدأكيدةغرينتائجفهيا

؛الصدف
أوموضوعهااملدقق تنسيقداليتكثريةبأرقامتستدلبطبيعتهااإلحصائيةفاملعاينة،الواقععناالبتعادعدم- 

؛هدفها
حتديدمتبعدماسباب األعنالبحثمنفالبد،ئيةاإلحصاالنتائجعلىالداخلياملدققحتقيقيتوقفأنجيبال- 

.حجمها
العلممعاملدروسةمات املعلوصحةيفأكثرالتدقيقإىلاملدقق تدفعوسيلةتعترباإلحصائيةاملعاينةفإنسبقومما
.التدقيقومعايريخصائصعممنسجمةتبقىاألداةهذهأن

التأهيلو معايير الكفاءة :المبحث الثالث
حتدد اخلصائص اليت جيب توفرها يف معايري الكفاءة.التأهيلمعايري الكفاءة و معايري تنقسم املعايري اىل قسمني، 

تتناول طبيعة التدقيق الداخلي و حتدد معايري التأهيلومعايري . الذين ميارسون التدقيق الداخلياألفراداهلياكل و 
.على مجيع خدمات التدقيق الداخليالتأهيلهذا و تطبق معايري الكفاءة و معايري . اخلدمات املقدمةألداءاجلودة 

لس الداخلي ملعايري التدقيق الداخلي مبشاورات مستفيضة و وتدقيق ان  تطوير املعايري هي مسار مستمر و يقوم ا
العامل يف خصوص املسودة أحناءو يشمل هدا طلب مالحظات العموم يف مجيع .املعايري إصدارمناقشات قبل 

يتم نشر املسودات على موقع االنرتنت للمعهد الدويل للتدقيق الداخلي كما يتم توزيعها على معاهد .املعروضة 
.التدقيق يف مستوى كل بلد
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1400-1000معايير الكفاءة: األولالمطلب 

1:يليسوف يتم التطرق إىل هذه املعايري كما

1000- المسؤوليةالغرض، السلطة و
يتماشىمباالداخليالتدقيقميثاقضممنرمسياحتديداالداخليالتدقيقنشاطومسؤوليةوسلطةغرضحتديدجيب

أنوجيب"يداخللاالتدقيقملمارسةاملهنيةالدوليةاملعايري"واملهنةأخالقياتومبادئداخليالالتدقيقريفعتعم
وجملسالعليادارةاإلإىلوتقدميه،دوريةبصفةالداخليالتدقيقميثاقمبراجعةيداخللاللتدقيقيالتنفيذرئيسلايقوم
.هيعلللموافقةدارةاإل

:التفسير
ميثاقأنكما. الداخليالتدقيقنشاطلياتؤو ومسوسلطاتأغراضحيددرمسيدنمستهوداخليالالتدقيقميثاق

تربطاليتالوظيفيةالتبعيةعالقةطبيعةذلكيفمبااملؤسسةضمنالداخليلتدقيقانشاطعوضحيدديلالداخالتدقيق
دخوللوامبوظفيهاتصالواالاملؤسسةتالسجعلىباإلطالعوخيولهدارةاإلوجملسقيلتدقليالتنفيذالرئيسبني

النهائيةةفقاملواتكونو. يداخللاالتدقيقأنشطةنطاقحيددكما،التدقيقمهامداءأليلزمممااآمنشخمتلفىلإ
.اإلدارةجملسحياتصالمنالداخليالتدقيقميثاقعلى

التدقيقميثاقيفواضحاحتديدااملؤسسةإىلتقدماليتالتأكيدخدماتطبيعةحتديدجيب- 1/ ت/ 1000
يفطبيعتهاحتديديتمأنيضا  فيجب أاملؤسسةخارججهاتىلإتقدمالتأكيدخدماتكانتوإذا. الداخلي

الداخليالتدقيقميثاق
.الداخليالتدقيقميثاقيفستشاريةاالاخلدماتطبيعةحتديدجيب–1/أ/ 1000

1010–ممارسةنية لالمهلية الدو ييروالمعاةنالمهاتيقالأخومبادئيالداخلقيالتدقتعريفةامراع
الداخليققيالتدميثاقيف)" اييرالمع"( خليلدااقيالتدق

ميثاقيفاجيب اإلقرار" املعايري" واملهنةأخالقياتومبادئالداخليالتدقيقلتعريفاإللزاميةن الطبيعةيراعى أ
أخالقياتومبادئالداخليالتدقيقمناقشة تعريفالداخليللتدقيقالتنفيذيالرئيسعلىوينبغي. الداخليالتدقيق

.اإلدارةوجملسالعليااإلدارةمعواملعايرياملهنة

.02: ، ص2010، المعايير الدولية المهنية للممارسة التدقيق الداخلي،مجعية املدققني الداخليني1
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الموضوعيةلية و االستقال
أداءأثناءموضوعنيالداخلينيققنياملدنو يكأنأيضاوجيب ،المستقداخليالالتدقيقنشاطيكونأنجيب

1.أعماهلم

:التفسير
القيامعلىالتدقيقشاط نةر قددداليتوالظروفالشروطنمحتررهمداخلينيالاملدققنيليةالتقباسيقصد

لاالفعلألداءةزمالالاالستقالليةةجدر حتقيقيتسىنولكي. متحيزغريحنوعلىالداخليالتدقيقمبسئوليات
دونوبراملباشالوصولإمكانيةالداخليللتدقيقي التنفيذيس للرئحا تتأنيلزم،داخليالالتدقيقنشاطلياتؤو ملس

أنبوجي. اهتربطةمزدوجتبعيةصلةإقرارلخالنمحتقيقهميكنوهذا. دارةاإلوجملس العليادارةاإلإىلودقييأ
والتنظيمييلالعمقيالتدقومهاملفرديااملدققتويات مسىالستقاللية علادداليتالتهديدمصادريفالتحكمميت

.ككلاملؤسسةتوىمسوعلىاملؤسسةيفاملختلفةختصاصاتاالمستوياتوعلى
التدقيقمهامبأداءنيداخليالدققنياملامقيتكفلاليتاملتحيزةغرييةنالذهالتوجهاتافيقصداملوضوعيةأما

تلزموتس. معملهأداءودةجيفاونيأهناكيكونوأال،أعماهلمتائجنبنيؤمنو جيعلهحنوعلىالداخلي
مواقفأوراءأعلىالتدقيقمسائلبشأنوتقديرهمامهموأحكماءهر آداخليونالدققوناملقيعلأالوعيةاملوض

امومه،الفرديدققاملتوياتمسعلىاالستقالليةدداليتلتهديداادرمصيفالتحكميتمأنوجيب. خريناآل
.ككلاملؤسسةمستوىوعلىمؤسسةايفاملختلفةختصاصاتاالمستوياتوعلىي موالتنظييالعملدقيقالت
1110-2التنظيميةاالستقاللية

ءاأدليكفلبشكةملؤسسايفميتنظيىتو ملساتابعالداخليدقيقللتيذالتنفيرئيسالبمنصونيكأنبجي
رةاداإلسليؤكدأنيق الداخليقللتد،ذيالتنفيرئيسلى العجيبكما.ليالداخدقيقالتطنشامسؤوليات
.قلألالىعسنويةذلك بصفة والداخليالتدقيقطلنشاالتنظيميةاالستقاللية

:رالتفسي
ةيالوظيفناحيةلامنتابعاي داخلالقيللتدقيالتنفيذالرئيسنو يكحنيالفعاحتققاالتنظيميةاالستقالليةتلكققحتت

:يليمبادارةاإلجملسقيامدارةاإللسةيالوظيفالتبعيةتلكأمثلةمن. دارةاإللس

1 IFACI, op- cit, éd -2004, p: 2 - 7.
2 The Institute of Internal Auditors, 2012.
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؛الداخليالتدقيقميثاقاعتماد- 
؛املخاطرمراعاةأساسعلىالقائمالداخليالتدقيقخطةاعتماد- 
الداخليالتدقيقأداء نشاطبشانالداخليللتدقيقالتنفيذيالرئيسمناملختلفةواالتصاالتالتبليغاتتلقي- 

؛األخرىاملسائلمنذلكوغريلهاملوضوعةباخلطةيتعلقفيما
؛الداخليللتدقيقالتنفيذيالرئيسوعزلبتعينياملتعلقةالقراراتاعتماد- 
الكانإذاماتلزم لتحديدواليتالداخليللتدقيقالتنفيذيوالرئيسإلدارةامعاملناسبةباالستعالماتالقيام- 

.املواردعلىمفروضةدو قيكاهنكانتإذاأومناسبغرينطاق
وتبليغأعمالهوأداءقيدقالتاقنطدحتدييفللتدخلالداخليالتدقيقنشاطيتعرضأالجيب–1/ ت/ 1110

.نتائجها
1111- اإلدارةالتفاعل المباشر مع مجلس

جيب ان يتواصل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي و يتفاعل مباشرة مع جملس اإلدارة
الموضوعية الفردية

.أن يتجنبوا تضارب املصاحلمنحازة وغري متحيزة، و غري يتصف املدققون الداخليون بتوجهات أنجيب 
:التفسير

مصاحل مهنية أو - يكون موضوع ثقةأناملفرتض –تضارب املصاحل هو موقف تكون فيه لدى املدقق الداخلي 
فهذه املصاحل املتنافسة ميكن أن جتعل من الصعب عليه أن يؤدي واجباته أداء عادال ال يشبه أي . شخصية متنافسة

ن يتسبب يف إضعاف عنه مظهر غري الئق يكون من شأنه أحيدث تضارب املصاحل ميكن أن ينتج أنو ميكن . يازاحن
يضا فإن تضارب املصاحل ميكن أ.الثقة يف املدقق الداخلي و نشاط التدقيق الداخلي و مهنة التدقيق الداخلي ككل

.واجباته و مسؤولياته أداء موضوعياأداءأن يضعف قدرة الفرد على 
1130-معوقات االستقاللية أو الموضوعية

إىلإذا كان هناك ما يعيق االستقاللية أو املوضوعية ، سواء يف الواقع أو الظاهر ، جيب اإلفصاح عن تفاصيل ذلك 
.املعنية، مع العلم بأن طبيعة هذا اإلفصاح ختتلف بإختالف املعوقاتاألطراف
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:التفسير
تضارب املصاحل –على سبيل املثال ال احلصر –املوضوعية الفردية ميكن أن تشمل معوقات االستقاللية التنظيمية و 

القيود املفروضة على احلصول أو االطالع على سجالت املؤسسة حلدود املفروضة على نطاق التدقيق، و الشخصية،و ا
.القيود املفروضة على املوارد الالزمة كالتمويل مثالا، و فيها و الدخول إىل خمتلف منشآو االتصال مبوظ

هلا عن تفاصيل أي معوقات تعوق االستقاللية أو املوضوعية اإلفصاحاليت جيب املناسبة األطرافو يعتمد حتديد 
اإلدارةجملس العليا و اإلدارةأمامعلى توقعات نشاط التدقيق الداخلي و مسؤوليات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 

.ليهاكورة على طبيعة املعوقات املشار إاملذ األطرافحسب املوضح يف ميثاق التدقيق الداخلي كما يعتمد حتديد 
فمن. سبقفيماعنهاكانوا مسئولنياليتالعملياتتقييمعنالداخليوناملدققونميتنعأنجيب–1/ ت/ 1130
مسؤوالكانبنشاطتتعلقتأكيدخدماتتقدميبصدديكونعندماالداخلياملدققموضوعيةتضعفأناملرجح

.السابقةالسنةلالخأدائهعن
تتعلقتأكيدمهاميأعلىشرافباإلالداخليالتدقيقنشاطعنخارجيطرفيقومأنجيب–2/ ت/ 1130

.عناهمامسؤوليةيتوىلالداخليللتدقيقيالتنفيذالرئيسكاناليتبالوظائف
عنهامسؤولنيكانوايتالبالعملياتتتعلقاستشاريةخدماتيقدمواأنالداخلينيللمدققنيميكن–1/أ/ 1130

.سبقفيما
خبدماتتتعلقالداخلينيدققنياملوعيةوموضإلستقالليةةحمتملاتمعوقيةأاكهنتكانإذا–2/أ/ 1130

.ةماملهتلكأداءقبولقبلاملعينالعميلإىلاعنهمةز الالاحاتاإلفصإبداءفيجب،مقرتحةاستشارية
1200-زمةالالنيةالمهايةوالعنالمهارة

.زمةالالاملهنيةالعنايةتوخيعوممبهارةالتدقيقمهامىتؤدأنجيب
لمهارةا

بكلاملنوطةلتنفيذ  املسؤولياتالالزمةاألخرىوالكفاءاتواملهاراتاملعرفةميتلكواأنالداخلينياملدققنيجيب على
األخرى والكفاءاتواملهاراتيكتسب  املعلوماتأوميتلكأنككلالداخليالتدقيقنشاطعلىجيبو. منهم

.مسؤولياتهلتنفيذالالزمة
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:التفسير
مالداخليوناملدققونيؤدي لكيزمةالالاملهنيةاملهارةمعاايقصداألخرىوالقدراتاملعرفة واملهارات مسئوليا

ماملدققونيثبتأناملستحسنومن. فعاالأداءاملهنية املهنيةواملؤهالتالشهاداتعلىباحلصولالداخليون مهار
ةمجعيدمهاتقاليتةاملماثلهاداتالشممناوغريه" معتمدداخليمدقق" لقب استحقاقشهادةمثلاملناسبة،

.املناسبةاألخرىاملهنيةواملؤسساتداخلينيالدققنيامل
اخلربةذويمنواملساعدةاملشورةعلىاحلصولالداخليللتدقيقالتنفيذيالرئيسعلىجيب–1/ ت/ 1210
جزءأو- كللتنفيذزمةالالواملهاراتاتواخلرب ةاملعرفإىليفتقرونالداخليوناملدققونكانإذاالوافيتنيواملقدرة

.ممنوطةمعينةتدقيقمهمة- من
االحتيالخماطرقييمتمننهممتكاليتةالوافيةباملعرفداخليونالدققونامليتمتعأنبجي–2/ ت/ 1210
خربةنفسهلمتكونأنمنهميس متوقعالولكناملخاطر كتلمندللحاتتبعهأنةللمؤسسنميكاليتوالكيفية
.فيهوالتحقيقاالحتيالاكتشافيةالرئيسؤوليتهمستكونالذتالشخص

ةبتقنيةاملتعلقيةالرئيسالرقابيةوالضوابط اطرباملخةمعرفداخلينيالدققنيلدى املونتكأنبجي–3/ ت/ 1210
ةاملنوطاماملهأداءيفتخدامهاالسكوذلة،املتاحاتالتقنيىعلتعتمد اليتدقيقالتاليبأسةمعرفذلكوكمات،املعلو 
الداخليدققاملمايتمتعنياللتةواخلرب املهارةبنفسالداخلينياملدققنيكليتمتأنمن املتوقعيسلنلك. م

.ملعلوماتابتقنيةاملتعلقةالنواحيتدقيقهيساسيةألامسؤوليتهتكونالذي
مهمةأداءيتطلبهااليتالكفاءاتأواملهاراتأواملعرفةإىليفتقرونالداخليوناملدققونكانإذا–1/أ/ 1210
ليقبالأنإماالداخليالتنفيذي للتدقيقالرئيسعلىجيباحلالةهذهففي،منهاجزءأومعينةاستشاراتتقدمي

.زمتنيالالوالكفاءةاخلربةذوتومساعدةمشورةعلى ولللحصعىيسأنأوةاملهمكتل
العناية المهنية الالزمة
مبستوىيتحلىداخليدققمأيهعليونيكأناملتوقعارةواملهةالعنايمستوىذلبداخلينيالدققنياملىعلبجي

.اخلطأعنالعصمةينيعالزمةالالاملهنيةالعنايةبذلأنبيد. قتدارواالالتبصرمنمعقول
يفتيةآلاالنواحيأخذمعأعماهلميفةالالزمةاملهنيةاملدققون الداخليون العنايذليبأنجيب–1/ ت/ 1220
:االعتبار

؛مةاملهأهدافلتحقيقزمالالالعملىمد- 
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؛التأكيدإجراءاتعليهاتطبقاليتاملسائلأمهيةأوجسامةأوتعقيددرجة- 
؛والرقابةاملخاطروإدارةاحلوكمةعملياتوفاعليةكفايةمدا- 
؛التقيدعدمتحاالأوحتيالاالأوخطاءاألمنجسيمةتاالححدوثاحتمال- 
.احملتملةباملنافعمقارنةالتأكيدأعمالتكلفة- 

تخداماساالعتباريفون داخليالدققوناملذيأخأنجيبزمةالالاملهنيةالعنايةبذلسياقيف–2/ ت/ 1220
.غريها من أساليب حتليل البياناتو التقنياتعلىديعتمالذيدقيقالت

عملياتأوأهدافيفأن تؤثرميكناليتاهلامةاملخاطرإىلالداخليوناملدققونيتنبهأنجيب–3/ ت/ 1220
أنهتضمنالالالزمةاملهنيةبالعنايةمتتولوحىتالتأكيدإجراءاتفإنذلكمع. هلاالالزمةاملواردأوالتأكيدمهمة
.املخاطر اهلامةكلحتديدسيتم

مع،استشاريةخدماتتقدميمةمهأييفةالالزمةاملهنيةالعنايداخليونالدققونامليبذلأنجيب–1/أ / 1220
:اعتبارهميفتيةآلاالنواحيأخذ

؛مةاملهائجنتغوتبليتوتوقيةطبيعكذليفامب،ءالعمالاتوتوقعاتاحتياج- 
؛املهمةأهدافجنازالاملطلوبالعملومدىتعقيددرجة- 
.لةاحملتمباملنافعتكلفة املهمة مقارنة - 
1230- المستمرالمهنيريالتطو
مم،رفتهممعوروايطأنداخلينيالدققنياملىعلبجي موكفمهارا .املستمراملهينالتطويرقطرينعخرىاألاءا
1300-دةالجو نوتحسيتأٌكدبرنامج

كافةيغطيحبيثاجلودة وحتسنيلتأكيدبرنامجعلىواحملافظةتطويرالداخليللتدقيقالتنفيذيالرئيسعلىجيب
.الداخليالتدقيقنشاطجوانب
:رالتفسي
دقيقالتفتعريالداخلي معدقيقالتشاطنتوافقىدملتقييمإجراءمنللتمكناجلودةوحتسنيتأكيدبرنامجيصمم

ذلكاضأييتضمن. املهنةأخالقيات ادئ مبونيطبقداخليونالدققوناملانكإذامماوتقييمرياياملعوالداخلي
.فيهالتحسنيفرصدوحتديداخليالالتدقيقشاطنيةوفاعلكفاءةييمقتالربنامج
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1310–الجودةوتحسيندتأكيبرنامجمتطلبات
.اءالسو علىواخلارجيالداخليالتقييمأعمالاجلودةوحتسنيتأكيدبرنامجيشملأنبجي
1311 -ليخالدامالتقييًأعمال

:يليماعلىالداخليالتقييمأعمالتشتملأنجيب
؛الداخليالتدقيقنشاطداءألمستمرةمراقبة- 
املعرفةهلمتتوفرممناملؤسسةداخل نمآخرينخاصشأطةبواسأوذايتاليمالتقيلوببأسذتنفةدورياتمراجع- 

.الداخليالتدقيقممارسةبأصول
:رالتفسي

إدماجتموي.الداخليالتدقيقاطلنشاليوميةوالقياسالتدقيقو شرافاإلعمالألمكمالجزءااملستمرةقبةاملرالكتش
الداخليالتدقيقطنشاإدارةيفاملستخدمةادةاملعتةالروتينياتواملمارساتالسياسنضمتمرةاملسةاملتابعكتل

ومبادئالداخليالتدقيقتعريفمعالتوافقلتقييمزمةالتعترباليتواملعلوماتدواتواألالعملياتفيهاوتستخدم
.املعايريونةهاملقياتأخال

قياتالأخومبادئي لداخالالتدقيقفتعريمعالتوافقلتقييمإجراؤهايتمتقييمأعمالفهيالدوريةالتدقيقاتماأ
.ريواملعاينةامله

ملمارسةيلالدو املهينطاراإل" عناصركافةفهمقلاألعلىالداخليالتدقيقمبمارساتالكافيةاملعرفةوتتطلب
"الداخليالتدقيقأعمال

1312-رجيالخامالتقييعمالأ
مؤهلمراجعةفريقو أمراجعبواسطةسنواتمخسكلواحدةمرةقلألاعلىاخلارجيالتقييمأعمالإجراءجيب

:يليمادارةإلاجملسمعالداخلييق دقللتالتنفيذيرئيسالشاقينأنبوجي.املؤسسةجار خمنومستقل
؛تقارباأكثرفرتاتعلىاخلارجيالتقييمأعمالجراءإلاحلاجة- 
يفتضاربلوجودتاالاحتمأيذلكيفامباخلارجي،التدقيققفريأواخلارجينياملدققنييةاللواستقتالمؤه- 

.املصاحل
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:رالتفسي
يمالتقيوأعمالالداخليالتدقيقل األعمةاملهنيةاملزاوليفمقدرتهتيثبنأاملؤهل-التدقيققفريأو- املدققعلى

ةحظالممعذاه. النظريةةواملعرفةالعمليةاخلرب منوايفالزيجاملوفرتلخالنمثبتامهاإنميكدرةاملقذهوه.اخلارجي
تنتميواليتتقييمالأوالتدقيقموضوعللمؤسسةاملماثلنيوالتعقيداحلجمذاتاملؤسساتيفبةاملكتسةاخلرب أن

ةاخلرب منقيمةوأكثرأهمةخرب هيةيالفناملشكالتأواملسائلنفستسودهااليتووالصناعةالقطاعلنفس
هلمالفريقأعضاءلكنو ن يكأزميلالمراجعةيقفر ودوجحاليفو. ذلكمنارتبطاقلاألتاالايفاملكتسبة

الرئيسويستخدم. وافقاتأهيالمؤهالككلقالفريونيكأنزميلنلكووالكفاءة،املقدرةمناملستوىنفس
تؤهلهاليتالكافيةاملقدرةلديهالتدقيقفريقأواملدققكانإذااميمتقيعنداملهينتقديرهالداخليللتدقيقالتنفيذي

.هذاعملهملزالة
أوحقيقياتضارباكانواءس،املصاحليفتضاربأيهناكيكونالأالتدقيقفريقأواملدققيةباستقاللويقصد
اطنشايتعلقاليتاملؤسسة- سيطرةحتتو أ–نمزءاجالتدقيققفريأواملدققونيكالوأ،اهراظتضاربا
.الداخليالتدقيق
1دةالجو نيوتحسديتأكبرنامجعنراريالتقوإبالغإعداد-1320

.اجلودةتأكيد وحتسنيبرنامجبنتائجاإلدارةوجملسالعليااإلدارةإبالغللتدقيقالتنفيذيالرئيسجيب على
:التفسير
خاللمنوحتسني اجلودةتأكيدبرنامجبنتائجاإلدارةوجملسالعليااإلدارةتبليغوفرتاتوحمتوىشكليتحدد

للتدقيقالتنفيذيوالرئيسالداخلينشاط التدقيقمسئولياتمراعاةمع،اإلدارةوجملسالعليااإلدارةمعاملناقشات
أخالقياتومبادئالداخليالتدقيقتعريفمعالتوافقوللدالة على. الداخليالتدقيقميثاقيفواملبينةالداخلي

تلكاكتمالعندالدوريةالداخليالتقييموأعمالاخلارجيالتقييمنتائج أعمالتبليغيراعى" املعايري" واملهنة
فريق أواملدققتقييماملذكورةالنتائجوتشمل. سنةكلمرةاألقلعلىاجلاريةاملتابعةتبليغ نتائجويتماألعمال،

.إليهااملشارالتوافقدرجةبشأنالتدقيق

1 The Institute of Internal Auditors , Standards and Guidance 247, Maitland Avenue.
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1321-خليالداقيالتدقلمزاولةةنيالمهةليالدو راييللمعإجراؤه وفقاتم"ربيتعاستخدام
املهنيةالدوليةايريللمعمعقيتوافداخليالالتدقيقنشاطبأنفادةإلاالداخليللتدقيقيالتنفيذلرئيسجيوزال

.هذهإفادتهتؤيداجلودةوحتسنيتأكيدبرنامجنتائجكانتإذاالإالداخليالتدقيقملمارسة
:التفسير
اليتالنتائجحيققا عندمداخلياللتدقيقاملمارسةاملهنيةالدوليةاملعايريعممتماشياخلياالدالتدقيقنشاطيكون
نتائجوتشتمل. ةاملهنقياتالأخومبادئ الداخليالتدقيقتعريفاضأييتضمنهاواليت" يرياملعا" تلكتتضمنها

يمالتقيأعمالنتائجتنطبق. اءالسو علىواخلارجيالداخليالتقييمأعمالنتائجعلىةداجلو حتسنيوتأكيدبرنامج
الداخليالتدقيقأنشطةعلىاخلارجيميالتقيأعمالنتائجتنطبقكما،يلالداخدقيقالتطةأنشلكعلىيلالداخ

.سنواتمخسعنتقلة الدملاواملعمولاملوجودة
عن حاالت عدم التقيد بالمعاييراإلفصاح-1322

ىعلأثريالت" ريياملعا" وعندما يكون من شأن عدم التوافق مع تعريف التدقيق الداخلي و مبادئ أخالقيات املهنة 
عدمعنيفصحأنيالداخلللتدقيقيس التنفيذيرئالىعلبجيهأعمالأوداخليالدقيقالتاطلنشيالكلاقالنط

.ارةداإلوجملسالعليادارةاإلإىلوتأثريهالتوافق

2050-2000)األداء (هيل التأمعايير :المطلب الثاني

1:يأيتسيتم عرض هذه املعايري كما

2000-اخليالدقيقالتدنشاطدارةإ
.للمؤسسةمضافةةقيمقحتقيمانلضةبفعاليداخليالدقيقالتاطنشديريأنللتدقيقالتنفيذيالرئيسعلىجيب

:رالتفسي
:عندماةيلبفعاهتإدار متتقديكونالداخليالتدقيقاطنش
؛الداخليالتدقيقميثاق يفةاملبينئولياتواملسغراضاألالداخليالتدقيقاطنشأعمالنتائجحتقق-
؛"رياملعايويالداخلالتدقيقتعريفمنالداخليالتدقيقاطنشقفيتوا-
.ريواملعاياملهنةقياتأخالادئمببدهمتقيالداخليدقيقالتطنشانمزءاجونيكونذينالراداألفتيثب-

.13، ص 2010، المعايير الدولية للمهنية للممارسة التدقيق الداخلي،مجعية املدققني الداخليني1
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ووثيقموضوعياا دتأكييقدمعندما) ىر خاألاملعنيةواجلهات( للمؤسسةمضافةقيمةالداخليالتدقيقنشاطحيقق
.لرقابةوااملخاطروإدارةاحلوكمةعملياتوكفاءةفاعليةيفويسهمالصلة،

2010-التخطيط
التدقيقمرتكزة على املخاطر و ذلك لتحديد أولويات نشاطجيب على رئيس التنفيذي للتدقيق وضع خطط

.املؤسسةأهدافمتيتماشىمباالداخلي،
:التفسير
إدارةإطاراعتبارهيفواضعا ،املخاطرمراعاةعلىقائمةخطةتطويرعنمسئولليداخاليقللتدقالتنفيذي الرئيس

العليادارةاإلحتددهملاوفقاخماطراللتقبلاملؤسسة تعداداستوياتمستخداماسكذليفامبباملؤسسة،املخاطر
للتدقيقالتنفيذيالرئيسلىفعطاراإلذلكمثلهناكيكنملا ذوإ. املؤسسةممزءكجنشطةألاملختلفبالنسبة
.دارةاإلوجملسالعليادارةاإلمعبالتشاوروذلكللمخاطر،هوتقديرهيتبعنأيالداخل
علىمرتكزةتكونأنعلىيا نو سلاألقىعلداخليالدقيقالتاطنشماملهخطةتوضعأنجيب–1/ ت/ 2010
.العمليةهذهيفعتبارااليفدارةإلاوجملسا يالعلدارةإلاتوجهاتتؤخذأنوجيب. للمخاطرموثقتقييم

اتواجلهدارةإلاسوجملاالعليدارةإلااتتوقعيويراعددحيأندقيقللتالتنفيذيرئيسالىعلبجي–2/ ت/ 2010
.ىر ألخاواستنتاجاتهداخليالدقيقالتراءألبةبالنسىر ألخاةاملعني

ىعلةاملقرتحاراتستشاالدميتقاممهولقبيفرينظأنيالداخلدقيقللتالتنفيذيرئيسالىعل–1/أ/ 2010
إدراجوجيب. هلاافةمضقيمةوحتقيقاملؤسسةعملياتوحتسنياطراملخإدارةنيحتسيفةاملهمامهةمسمدىاسأس

.التدقيقةطخا يفقبوهلمتاليتاملهام
2020-قةوالموافالتبليغ

ذلكيفمبا،هلاواملوارد الالزمةالداخليالتدقيقنشاطخططيبلغأنالداخليللتدقيقالتنفيذيالرئيسعلىجيب
يبلغأنجيبكما. عليهاواملوافقةملراجعتها، وذلكاإلدارةوجملسالعليااإلدارةإىل،فيهاهامةمرحليةتغيرياتأن
.املواردحتديداتتأثريعن
2030-المواردإدارة

توظيفاتوظيفهاويتمة يوكافمناسبةالداخليالتدقيقمواردأنمنيالداخلللتدقيقالتنفيذالرئيسيتأكدأنجيب
.ةداملعتماخلطةلتحقيقالفعا
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:رالتفسي
ةاخلطداءألزمةالألخرى الادراتوالقاراتواملهةاملعرفمزيجايقصدالقاعدةهذهيفالواردة" مناسبة" ةمكل

تعبئتهامتقداملواردوتكون. اخلطةجنازالزمة إلالوارداملةكميادفيقص" كافية" ةكلماأم. أعالهاإليهاراملش
.دةاملعتماخلطةإجنازتعظيمشأنهمنيكونحنوعلىتستخدمعندمافعالةتعبئة

2040-اتجراءإلوااساتالسي
.الداخليالتدقيقنشاط هبتوجيةالكفيلراءاتإلجوااتالسياسليداخالدقيقللتالتنفيذيرئيساليضعأنبجي

:رالتفسي
.لهأعماوتعقد داخليالدقيقالتطنشاهيكل و جراءات على حجم شكل و حمتوى السياسات واإلعتمدي
2050-يقالتنس

اليتوالداخليةاجلهات اخلارجيةمعالنشاطاتوينسقاملعلوماتيتبادلأنالداخليللتدقيقالتنفيذالرئيسعلى
للعمالالالزمةالتغطيةلضمانوذلك،التدقيقنشاطأعمالمبجالاملرتبطةواالستشاراتالتأكيدخدماتتقدم

اجلهودازدواجيةوتاليف
معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها عالمياأهم: )3-2(الجدول رقم  

مــضمـون المعيــــارالمعـــــــاييـر

المعايير
ةالمتعلق

بالتأهيل
و األداء
المهني

املهمة ، السلطة واملسؤولية
تكون أنحتديد كل املهمة،السلطة و املسؤولية يف ميثاق التدقيق الداخلي و جيب 

. متناسقة مع مفهوم التدقيق الداخلي و مع املعايري

االستقاللية و املوضوعية
يكون املدقق أنيكون التدقيق الداخلي مستقل عن باقي األقسام و أنجيب 

يقوم أناليت هي حمل التدقيق و نشطةاألالداخلي متمتع باستقاللية تامة عن باقي 
. مبهامه بصفة موضوعية و هادفة

.متتع املدقق الداخلي بدرجة كافية من الكفاءة و بضمري مهينالكفاءة و الضمري املهين

برنامج تأكيد و حتسني 
اجلودة

.وضع برنامج حتسني جودة مفاهيم التدقيق الداخلي

المعايير
المتعلقة
بسير

.للمؤسسةإضافاتتسيري مهمة التدقيق الداخلي بطرقة فعالة لضمان تقدمي تسيري التدقيق الداخلي

طبيعة العمل
الرقابة و حتسينها وفق مناهج معينة جلعلها تتماشى مع إجراءاتالعمل على تطوير 

.املسطرةاألهداف
، جمال املهمة،تاريخ األهدافحتديد برنامج التدقيق الداخلي لكل مهمة يشمل التخطيط للمهمة



التأهيلومعايير الكفاءة و التدقيقتقنيات:                                                                  الفصل الثاني

68

العمل
التنفيذو 

.ومدة املهمة و املناهج املعتمد عليها

حتقيق و تنفيذ املهمة
على املدقق الداخلي، تعريف، حتليل، و تقييم املعلومات الالزمة و االطالع عليها 

.املهمةأهدافمن أجل حتقيق 
لس يف شكل تقريرإىلب على املدقق تبليغ نتائج املهمة جيتبليغ نتائج املهمة .اإلدارة العامة و ا

.املسريينإىلجيب على املدقق الداخلي متابعة و مراقبة استغالل التبليغ املوجه املراقبة
من قبل األخطارحتمل 

العامةاإلدارة
.من تغطيتهاضرورة وضع قرارات خاصة جتعل املؤسسة تتحمل األخطار و متكنها

.من إعداد الباحثة اعتمادا على ما سبق: المصدر

مكونات السلوك المهني القويم: الثالثالمطلب 
1:السلوك املهين على جمموعتني أساسيتنيميثاقينطوي

وهي مستويات عامة حتكم املهنة والسلوك املهين بشكل عام ، واملبادئ بطبيعتها غري ،املبادئ:األولالمجموعة 
.قابلة للتطبيق املباشر

تعترب القواعد أكثر ارتباطا باألداء املهين على أرض الواقع ،القواعد: المجموعة الثانية

.2011، للمراجعة الداخليةالمهنيمبادئ وقواعد السلوك مجال شحات، 1
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السلوك المهنيوقواعدمبادئ:)3-2(رقمالشكل

من إعداد الطالبة استنادا على ما سبق: المصدر

دستور السلوك 
المهني للتدقيق 

الداخلي

:يـمبادئ السلوك المهن

النـزاهة.
املوضـوعية.
األمانـة.
الكفايـة.

:يقواعد السلوك المهن
قواعد النزاهة:
. القيام بالعمل باجلد و احلرص-
. االلتزام بالقانون-
.جتنب األفعال غري القانونية-
ا- .احرتام املهنة و الرفع من شأ

 الموضوعيةقواعد:
.جتنب كل ما جيعله متحيز-
.عدم قبول ما يفقده حياده-
.اإلفصاح عن كل احلقائق-

قواعد االمانة:
.محاية سرية املعلومات-
.عدم االنتقال من املعلومات-

قواعد الكفاية:
.قبول العمل بقدر تأهيله-
.االلتزام باملعايري-
.احلفاظ على التعليم املستمر-
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مبادئ السلوك المهني-أوال
1:من بني مبادئ السلوك املهين نذكر ما يلي

النزاهة-1
. الداخلي عمله بنزاهة تامة حترره من أي شبهات وجتعل من عمله حمل ثقة ومصداقية للغريدققجيب أن يؤدي امل

.الداخلي تؤدي إىل تدعيم الثقة فيما يقوم به من أعمال وتعترب أساس االعتماد على أحكامهدقق فنزاهة امل
:العديد من االعتبارات منهادققعمومية هذا املبدأ تفرض على امل

.أن يتحرر من التبعية الفكرية لإلدارة-
.لتدقيقأن يبذل عناية مهنية واجبة يف كل أعمال ا-
.مصلحة التنظيم مبا ال يتعرض مع القيم األخالقيةأن يعمل على حتقيق -
الموضوعية-2

يف عمله على درجة عالية من املوضوعية املهنية، وذلك أثناء مجع وتقومي املعلومات وتوصيل دققجيب أن يربهن امل
الداخلي بني  دقق وتقضي املوضوعية أن يوازن امل. النتائج عن نتائج العمل اخلاص بالعملية أو النشاط حمل الفحص

كل األمور احمليطة بالفحص ويقدر بصورة متوازنة مجيع االهتمامات دون أن يتأثر باهتماماته الشخصية أو بأحكامه 
.السابقة

ذا الشكل تغلب املصلحة العامة ومصلحة مجيع األطراف على أي توجه للم الداخلي ، كما تقضي دقق املوضوعية 
.صاحل قد تؤثر علي أحكامه وجتعله متحيزاالداخلي من أي مدققبأن يتجرد امل

األمانة-3
فاملعلومات . الداخلي قيمة املعلومات اليت حيصل عليها وحيرتم خصوصيتها وملكيتها لآلخريندققجيب أن حيرتم امل

الداخلي جيب أال تستخدم بصورة شخصية كما جيب أال يعلن أو يفصح عنها بدون سلطة دقق اليت حيصل عليها امل
.حقيقية تتيح له ذلك ما مل يكن هناك متطلب قانوين أو مهين يلزمه باإلفصاح عنها

التأهيل-4
هذا املبدأ يتطلب .الداخليالتدقيقالداخلي املعارف واملهارات واخلربات الالزمة إلجناز مهام دقق جيب أن يقدم امل

:الداخلي اآليتدققمن امل

.36مجال شحات ، نفس املرجع السابق، ص1
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؛تفوق تأهيله املهينالداخلي أي مهام دقق ال يقبل امل-
.الداخلي بصورة ، مستمرة ، تأهيله املهين ويسعى لكسب أنواع جديدة من املعرفة واملهارةدققأن يرفع امل-

قواعد السلوك المهني-ثانيا
1:من بني قواعد السلوك املهين

:قواعد النزاهة-1
:يليالقواعد اليت ترتجم النزاهة إىل أمناط للسلوك املهين تتضمن ما 

اآلخرين جيعلاجلد واالجتهاد واحلرص هنا ف. الداخليون عملهم بأمانة، واجتهاد، وحرصدققون جيب أن يؤدي امل-
؛الداخليدقق نزاهة ومصداقية امليدركون مدى 

وأن ينجز اإلفصاح املتوقع التدقيقالداخلي النظم والقوانني نصب عينيه أثناء تنفيذه ملراحل دققجيب أن يضع امل-
؛وفقا للنظام والقانون

، كما حيظر عليه ، يف أي عمل أو نشاط غري قانوينالداخليني عدم االشرتاك عن علم مسبقدققنيجيب على امل-
؛الداخلي أو إىل الوحدة احلكومية اليت ينتمي إليهاالتدقيقأن يأيت بأفعال أو يشرتك يف أفعال تسئ إىل كرامة مهنة 

. الداخلي األهداف املشروعة واألخالقية للمنشأة اليت ينتمي إليها ويضيف إليها ويدعمهادقق جيب أن حيرتم امل-
.الداخلي ألهداف منشأته جيعل اآلخرين أكثر ميال الحرتام تلك األهدافدقق احرتام امل

:قواعد الموضوعية-2
:الداخلي تتضمن اآليتدقق قواعد السلوك املهين اليت تساهم يف دعم موضوعية امل

الداخلي االشرتاك يف أي أنشطة أو الدخول يف أي عالقات تؤدي إىل فقدانه أو إىل دقق جيب أن يتجنب امل-
هذا االشرتاك يشمل تلك األنشطة والعالقات اليت قد تكون . احتمال فقدانه عدم التحيز يف القيام بالتقديرات

؛تمي إليهامتعارضة مع مصاحل الوحدة احلكومية اليت ين
الداخلي هو عدم التحيز عند إجراء التقديرات والتقييمات دقق يف هذا الصدد فإنه ميكن القول أن أساس عمل امل

يف موقف أو دخل يف عالقة تتعارض فيها مصاحله أو مصاحل الوحدة دقق الالزمة على املعلومات ، فإذا ما وضع امل
؛ت اليت جيريها حيتمل أن تكون تقديراته متحيزةاحلكومية اليت ينتمي إليها تتأثر بالتقديرا

؛أي شيء من أي طرف مما قد يفقده أو حيتمل أن يفقده حكمه املهين غري املتحيزدققجيب أال يقبل امل-

.27مجال شحات ،نفس املرجع السابق ، ص1
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الداخلي عن احلقائق املعلومة له اليت ، إذا مل يتم اإلفصاح عنها ، تؤدي إيل إفساد التقرير دقق جيب أن يفصح امل-
.ل الفحصعن األنشطة حم

قواعد األمانة-3
التدقيق الداخلي أثناء أدائه ملهام دقق ترتبط األمانة باحلفاظ علي سرية وخصوصية املعلومات اليت حيصل عليها امل

:والقواعد املهنية اليت متكن األمانة تتضمن ما يلي
؛اء أدائه لواجباتهاحلذر يف استخدام ومحاية املعلومات اليت حصل عليها أثندقق جيب أن يتوخي امل-
جيب أال يستخدم املعلومات اليت حصل عليها لتحقيق أي مكسب شخصي بأي صورة تتعارض مع القانون -

.والنظام أو تضر باألهداف املشروعة واألخالقية للمنشأة اليت ينتمي إليها
:قواعد الكفاية-4

:يليالداخلي وتتضمن ما دقق تتعلق قواعد الكفاية بالتأهيل املهين للم
الداخلي باخلدمات اليت ميتلك هلا املعرفة واملهارات واخلربات الضرورية اليت متكنه من تقدميها دققجيب أن يرتبط امل-

؛بالصورة املرضية
ا وفقا ملعايري املمارسة املهنية للدقق جيب أن ينجز امل- ؛الداخليتدقيق الداخلي اخلدمات اليت يرتبط 
.حيسن بصورة مستمرة كفاءته ومن فاعلية وجودة اخلدمات اليت يقدمهاالداخلي أن دقق جيب على امل-

ذه املهنة التدقيق الداخليملهنة يخالقالدستور األهياملهينالسلوك ومبادئقواعد إن يستلزم واليتوملن يعملون 
ذه القواعد  ا االلتزام  الداخلي التدقيق طة مبهنة املنو األهدافحىت نتمكن من حتقيق واملبادئمن مجيع العاملني 

.وحتقيق أهدافه
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:خالصة
وأمواهلا، وضمان صحة تعمل على رفع فعالية املؤسسة وحتسني أدائها، محاية أصوهلان عملية التدقيق الداخلي إ

م و  بعمليات الفحص ذلك بقيام املدقق الداخلي ودقة الوضعية املالية، ومساعدة أعضائها يف تنفيذ مهامهم ومسؤوليا
تعاليق و دارةيات األدوات  وإعطاء نصائح لإلو التقييم لنظام الرقابة الداخلية للمؤسسة، باستعمال جمموعة من التقن

.حول العمليات اليت مث تدقيقها

ة من املعايري املتعارف عليها مجلو كما رأينا يف هذا الفصل أن لعملية التدقيق الداخلي عناصر أساسية و 
دف حتقيقهاإضافةالاب .ىل قواعد السلوك املهين اليت وضعت 
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:تمهيد

ذا مل يزود مبعطيات حقيقية تتضمنها دراسة ميدانية، إف فإن اجلانب النظري يبقى عقيما كما هو معرو 
الدراسة خاللمن ، حيث(ORAVIO)تربية الدواجن بالغرب هي حمل الدراسة تتمثل يف جممع واملؤسسة اليت

يف التأهيلملدقق الداخلي مبعايري الكفاءة و التزام اسوف حناول معاجلة موضوع هذه املذكرة واملتمثل يف دراسة 
مع .ا
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بالغربتربية الدواجنعن مجمعة تاريخية نبذ: المبحث األول

التعريف بمجمع تربية الدواجن: ولالمطلب األ

1جممع تربية الدواجن و حمتوياته بصفة عامةتطرقنا فيه لتعريف 

نشأة مجمع تربية الدواجن-أوال 

ستقالل اجلزائر أممت من طرف الديوان اوبعد 1952سبانية يف سنة إلمت إنشاء هذه الوحدة من طرف الشركة ا
نشاء الديوان إمت 1981أوت من سنة 15ويف ، القومي لتغذية األنعام حتت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري

19/01/1998ويف ، املنعقدةAIGEXمت على إثر اجلمعية العامة االستثنائيةORAVIOاجلهوي لرتبية الدواجن للغرب

من 544وحيمل هذا األخري نظام قانوين إذ يعترب شركة مسامهة طبقا للمادة 10/05/1998وهذا GAOمث إنشاء جممع
.املعدل واملتتم للقانون التجاري25/04/1993املؤرخ يف 08- 93املرسوم التشريعي رقم 

SGPاحليوايناملسامهات اإلنتاجأصبحت ذات طابع عمومي تابعة لشركة تسيري  PRODAرأس مال ذات
ا كانت مؤسسة ذات شخص وحيد2.205.000.000اجتماعي  كان رأس ماهلا 2012، ويف سنة EURLأل

ا اصبحت2.703.000.000 .SPAشركة ذات أسهمأل

:GAOتعريف مجمع تربية الدواجن للغرب-ثانيا 

مقرها طريق عني نويصي والية مستغامن الكائنMostaviهي شركة ذات اسهم و هي مؤسسة عمومية اقتصادية 
دج781.870000.00موضوعها االجتماعي التسمني الصناعي للدواجن و التفريخ الصناعي للبيض رأمساهلا 

:تتكون املؤسسة من

:)اسبوع18الى 0(الدواجن مركز لتربية -1
؛ممثلة يف السنة72000القدرة -
.متواجد يف حاسي ماماش) سبوع أ64اىل 19( البيض للتفقيص إلنتاجمركز -

.الوثائق الداخلية للمجمع 1
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:مفرخ-2
؛فراخ للدجاج يف الشهر200000، طاقة مفرخ متواجد حباسي ماماش-
؛يف الشهر200000مفرخ متواجد بسيدي ابراهيم طاقة -
؛ممثلة لسنة720000تهمركز تسمني متواجد يف عني تادلس ، قدر -
؛ممثلة لسنة230000قدرته ،مركز تسمني متواجد يف سيدي اخلطاب-
؛ممثلة لسنة240000قدرته ،مركز تسمني متواجد يف سيدي حلسن-
؛ممثلة لسنة240000مركز تسمني متواجد يف بوشنتوف، قدرته -
.ممثلة لسنة7500مسلخ صناعي متواجد يف بوقريات، قدرته -

:تتمثل األنشطة الرئيسية للمجمع يف

؛إنتاج وتسويق األعالف احليوانية-
؛إنتاج وتسويق عوامل إنتاج الدواجن-
.تسويق اللحوم -جتهيز اإلنتاج-

مع بـ :وتبلغ الطاقة اإلنتاجية السنوية هلذا ا
؛مليون بيض للتفريخ31.5-
؛مليون فراخ اللحم34.5-
؛مليون حلوم دجاج5.1-
؛طن من اللحوم البيضاء21000-
؛طن من منتجات السجق1250-
؛مليون بيض التفريخ10.4-
؛مليون كتكوت التعشيش4.6-
؛مليون3.440-
.مليون من البيض الذي يستهلك46-

:، وهم موزعني كاآليت2583أما عدد العمال الكلي هو 
(aviculture)نشاط الرتبية-  ؛من العدد اإلمجايل% 63.22أي 1633
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(UAB)نشاط التغذية-  ؛%34أي 872
(UCPA)الوحدة املركزية للخدمة والتموين-  ؛%0.1ومتثل 15
؛%0.5أي 09املخرب اجلهوي- 
.0.5%أي 54املقر - 

:أما رقم األعمال السنوي
4.702.307HORSيقدر بـ -  FILIALES ،UAB؛
؛4.666.191FILIALES+ SPAيقدر بـ - 
.936.498SPA+ UAB GROEPES ET FILIALESيقدر بـ - 

.2583: عدد العمال اإلمجايل: فروع التغذية

؛%19وميثلون 308عدد اإلطارات - 
؛%12وميثلون 308عدد املهارات - 
.%63وميثلون 1779عدد التنفيذ - 

وحدات وتنظيم الهيكل في المجمعالمواقع : المطلب الثاني
:الهيكل التنظيمي للمؤسسة-أوال 

مع أحد املخططات اليت تساعد يف تقييم العمال وحتديد الوظائف وترتيبها حسب  يعترب اهليكل التنظيمي ملقر ا
.السلم اإلداري، من حيث تباين املديريات وأقسام والديوان

:العامةاإلدارة -1

لس اإلداري الذي يرأسه هذا األخري، طبقا للمادة سهي ال من 674لطة العليا يف املقر، تتكون من املدير العام وا
وهلذا املدير كامل الصالحيات يف إصدار القرارات وإعطاء التوجيهات اخلاصة بسري العمل داخل ، القانون التجاري
.الشركة وفروعها
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:خلية التدقيق-2

اخللية على عالقة مباشرة باملدير العام، لقد كانت فيما قبل هذه الوظيفة تابعة إىل قسم مراقبة التسيري، هذه
.حيث كان املدقق الداخلي يتلقى أوامر ويسلم تقارير لرئيسه الذي يسلمها إىل املدير العام

ـوالذي يعترب أعلى سلطة يف الأصبحت خلية التدقيق مرتبطة مباشرة مع املدير العام 2005ويف فيفري 
GAO ميثل مسامهات الدولة36وهذا رقم"note n° 36 du D.P.Eالتوصيات نذكر منهاعلى جمموعة من وحتتوي:

؛ربط مصلحة التدقيق بأعلى سلطة يف املؤسسة-
؛ضمان استقاللية التدقيق الداخلي ومنحه السلطة الضرورية ملمارسة وظيفته-
لس اإلداري للشركة القابضة وحافظوا احلساباتوضع - .عالقات وظيفية بني مصلحة التدقيق وا

وبالتايل أصبح املدقق الداخلي يتعامل مع املدير العام مباشرة دون أي وساطة فيما خيص تلقي أمر مهمة أو تسليم 
.التقارير

تدقيق وفحص العمليات واألنشطة املختلفة لكذمن احرتام إجراءات التسيري، وكوتتمثل مهام املدقق يف التأكد
.وحسابات الشركة داخل الشركة وفروعها

:قسم مراقبة التسيير-3

:يتمثل يف 

دائرة التحليل و االحصاء؛-
سعر التكلفة؛-
.دائرة املوازنة-
:قسم التوطيد والتحليل-4

الذي ترتكز عليه، حيث يقوم هذا ترتبط ارتباطا وثيقا مع مجيع األقسام واملديريات، باعتبارها العمود الفقري 
:القسم بتسجيل كل العمليات املختلفة واملتعلقة بالنشاط التجاري مع مجيع الوحدات وأهم وظائفها هي

؛العالقات البنكية-
؛تسديد الفواتري-
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؛إعداد امليزانية احملاسبية واجلبائية-
؛.تسوية الديون-
املشاري؛متابعة -
.اقتصاديةحتليالت -
:قسم اإلدارة العامة-5

:مهام هذا القسم هي

.رسم خمطط لتسيري املسار املهين-
.تسيري املوارد البشرية واملتابعة القانونية-
.يساعد جلنة املشاركة يف تسيري اخلدمات االجتماعية-
.احملافظة على ممتلكات املؤسسة-
ا يف - .املؤسسةيهتم ويتابع املكاتب وأدوا
:قسم تربية الدواجن-6

.مهمتها متابعة تربية الدواجن من ناحية اإلنتاج، الصحة والتموين-
.حيرص على متابعة الربنامج الصحي-
.يقوم بوضع خمطط اإلنتاج للمؤسسة-
.حتليل اخلصائص اإلنتاجية وأخذ اإلجراءات الالزمة لتحسينها-
:قسم التغذية-7
مبتابعة نشاط الوحدات املتخصصة يف صناعة أغذية األنعام، تسيري املخزون، النقل والصيانة وكذلك مراقبة تم -

.النوعية
.تضمن مصلحة ما بعد البيع-
...مثن- تقوم بدراسة السوق طلب-
.اجناز السياسة التجارية للمؤسسة-
.توقعات البيع-
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:ورقسم الدراسات والتط-8
.مبتابعة التجهيزات املوجودة يف خمتلف الوحداتتم -
.بناء وحدات جديدة تابعة للمجمع-
.دراسة خصوصيات اإلنتاج لتوفري التجهيزات الضرورية-

كل التنظيمي لمجمع تربية الدواجنقراءة الهي-ثانيا 

مع يف اجلهة الغربية للبالد يف طريق امليناء  ووحدات خاصة مستغامن، حيث يضم عدة فروع " صال مندر"يقع ا
:هينعام عرب الغرب اجلزائري و ألية اذبرتبية الدواجن و تغ

: UABوحدات تغذية األنعام-1

مع مثانية وحدات تغذية األنعام، وهي موزعة على اجلهة ال وادي تليالت، : غربية للبالديضم املقر الرئيسي 
ية البيض ، وهران، الرمشي والية تلمسان ، الرحوية والية تيارت، سيدي إبراهيم والية سيدي بلعباس، بوقطب وال

.، وبين ياحي والية مستغامنالعبادلة والية بشار

:SPAوحدات تربية الدواجن-1

مع سبعة وحدات لرتبية الدواجن، اليت كانت تدعى م ؤسسة الشخص الوحيد ذات املسؤولية الوحيدةيضم ا
EURL شركات مسامهة01/07/2000، وأصبحت يفSPA وأكثر استقاللية عن املقر الرئيسي للمجمع وأصبح

ا طبقا للمادة  من القانون 25/04/1993املؤرخ يف 08-93من املرسوم التشريعي رقم 610هلا جملس إدارة خاص 
.، وحدة املذابح للغرب وهران، افيكاب سيدي بلعباس، رمشي تلمسانمستغامن،havip: التجاري وهي

ببئر اجلري والية وهران، كما يضم UCPAويضم أيضا وحدة مركزية للخدمات والتموين:وحدات أخرى-2
.أيضا خمرب جهوي وصيدلية مركزية حباسي ماماش والية مستغامن
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نظام العمل في المركب: المطلب الثالث 

1:يكون على النحو التايلنظام العمل يف املركب

:التسيير االستراتيجي للموارد البشرية داخل المجمع-

مدة العمل مستمر على مدى ستة أيام يف األسبوع مع ختصيص وقت لالسرتاحة : التوقيت العادي-أ
.ساعة لعمال األمن12ساعات لإلدارة و8حيث ختصص 

تعترب عملية التوظيف يف املركب حسب ما أدىل به رئيس مصلحة املستخدمني من أهم :التوظيف- 1-أ
.العمليات املوجودة فيه وعلى هذا األساس فإن املركب يويل أمهية كبرية هلذه العملية

:إن عملية التوظيف تقوم لعدة أسباب نذكر منها:أسباب التوظيف-2-أ

اء عقود العمل،حالة شغور م ناصب العمال، الرتقية، خلق مناصب عمل جديدة بشرط يتطلب إطار التقاعد، إ
مع يعطي أمهية كبرية للخربة .أو إطار سامي يف بعض األحيان مع اإلشارة إىل أن هذا ا

.مصدر داخلي ومصدر خارجي: ان لعملية التوظيف مصدرين رئيسيني:مصادر التوظيف- 3-أ

.فمجمع تربية الدواجن يرتكز خاصة على هذا املصدريتمثل يف ترقية العمال :المصدر الداخلي-
مع عند حاجته إىل الكفاءة مل تكن متوفرة يف مواردها البشرية ويكون عن :المصدر الخارجي- يلجأ إليه ا

:طريق

االت، تسجيل يف مسابقات التوظيف، اتصال مراكز التخرج  جامعات، مراكز التكوين (اإلعالنات يف اجلرائد وا
اخل...املهين

عن خطوات عملية  ) رئيس مصلحة املستخدمني(ل ئو حسب أقوال السيد املس:مراحل عملية التوظيف-4-أ
:التوظيف ختضع لعدة خطوات متسلسلة هي

.االتصال مبكتب اليد العاملة-
.استقبال ملف املرتشحني-
مجمعالداخلية للوثائق الماخود من 1
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.تصفية امللفات إعادة النظر يف تكوين امللفات-
.من املرتشحنيانتقاء املؤهل -
تقوم إدارة املوارد البشرية بدراسة ملف املرتشحني الذين تتوفر فيهم الصفات :دراسة ملف المترشحين-ب

مع، حيث تتكون هذه امللفات من :املطلوبة من طرف إدارة ا
؛طلب خطي-
؛ميالدةشهاد-
؛ة اإلقامةقبطا-
؛صور مشسية04-
؛املؤهالت شهادة الكفاءة-
؛اجلنسية-
؛شهادة السوابق العدلية-
.مدرسيةةشهاد-
للمركب هي اليت تتوىل تأين املوارد البشريةإدارةبعد انتقاء املرتشحني واملطلوبني كما ونوعا فإن :المقابلة-1-ب

طوة جلنة خمتصة، وحسب رأي خطوة من خطوات التوظيف أال وهي املقابلة، اليت يوجد خصيصا هلذه اخل
ا تسمح بـئو املس :لني فإن املقابلة مهمة سواء بالنسبة إليهم أو بالنسبة للمرتشحني كو
.إعطاء فرصة للمرتشحني من أجل معرفة املركب وكذا اإلطالع على أنواع العمل الذي هو بصدد تنفيذه-

رف على فكاره والتعأبات اخلجل والتعقد، وهذا إلبداء إعطاء الفرصة للمرتشحني من أجل ختطي عق-
.إمكانياته

هي ثالث خطوة يف عملية التوظيف والتعيني وتتمثل يف اإلمضاء على عقد العمل :اإلمضاء على العقد-2-ب
.مبوجب قانون العمل والقانون األساسي اخلاص باملؤسسة الذي أقرته

أنواع عقود العمل في المجمع- 1

:البشرية للمجمع هوغالبا ما يكون عقد العمل الذي تستخدمه إدارة املوارد 
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مع  ئو فحسب املس:عقد العمل لمدة غير محدودة- أ لني فإنه بسبب ما يقدمه من ضمانات ترضي املوظف وا
:كونه يسمح

يف حالة ) العامل(من املمكن جتديده بعد التأكد من قرارات العمل، ويف نفس الوقت ميكن االستغناء عنه -
.عدم كفاءته

.استخدام وقت دائمهناك بعض األعمال اليت تسمح ب-

مع، إال أن هذا األخري يلجأ إىل هذا النوع من العقود يف :عقد العمل المؤقت-ب يعترب أقل انتشارا داخل ا
:احلاالت اآلتية

استخدام موظف دائم تغيب عنه مؤقتا-
.ذهاب معظم العمال الدائمني للعطل الصيفية-
.وجود أشغال مؤقتة-

:التكوين والتدريب-ج

تكوين والتدريب عامالن جوهريان يف تنمية وتطوير موارده جممع تربية الدواجن البشرية وكما صرح لنا رئيس يعترب ال
.مصلحة املستخدمني الذي يؤدي باملؤسسة إىل حتقيق األهداف املسطرة

ا، وذلك من أجل حتسني مستواهم : اهلدف من التكوين- املؤسسة تقوم يف كل مرة بالتكوين لعماهلا وإطارا
.الذي يؤدي إىل إنتاجية أفضل مما يسمح هلا بالبقاء واالستمرارية يف السوق، وضمان دميومتها

مع وله تأثري كبري على الرضاء الوظيفي وتتمثل التحفيزات يف ما :التحفيز-د يعترب وسيلة أساسية يف هذا ا
.التكوين، الرتقية، الزيادة يف األجور حسب الوحدات املنتجة: يلي

ا تكسب والء املؤسسة من طرف العمال ويكون قرار :الترقية-هـ تعتمد املؤسسة كثريا على هذه الوسيلة كو
:الرتقية يف احلاالت التالية

؛األقدمية أو اخلربة-

Pبعد التكوينات-
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.منصب شاغر أي تغيري املنصب-

ا تقوم باقتطاعات من األجور يف :سياسة األجور- و تقوم إدارة هذه الوحدة بدفع اجر شهري للعامل، كما أ
.حالة الغيابات الغري املربرة أو السلوكات الناجتة عن العمال

:يتكون من: مكونات األجر

وهو ما يطلق عليه باألجر القاعدي حيث حيدد حسب املنصب الذي يشغله العامل، وهو :األجر الثابت-
.حمدود حسب شبكة األجور للوحدة

ويأخذ بعني االعتبار التعويضات اخلاصة بكل عامل وكذا مجيع االقتطاعات مثل اقتطاع : الجزء المتغير-
.الضمان االجتماعي كما يشمل نظام احلوافز

بالمجمع نظام التدقيق الداخلي والمراقبة الداخلية: المبحث الثاني

مع من خالل العناصر التاليةىلإسيتم التطرق  : نظام التدقيق الداخلي واملراقبة املتصلة با

الموردين و أهداف المراقبة الداخلية/ مشترياتدورة ال: ولألالمطلب ا

الموردين/ دورة المشتريات -والأ

:تتضمن هذه الدورة العناصر التالية

.موردين- حتديد طرق دورة التدقيق، أي املشرتيات جراءات هو إلاهلدف من هذه ا: جراءاتإلالهدف من ا-1

.يضم ميثاق التدقيق املستلمني: ليهمإالمرسل -2

.املستوياتعملية التدقيق تتطابق مع مجيع عمليات الشراء وحسابات املوردين يف مجيع: المساحة المغطاة-3

.شروط وطرق التحديث املدرجني يف ميثاق التدقيق: التحديث-4
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أهداف المراقبة الداخلية-ثانيا

:دف املراقبة الداخلية لضمان االفرتاضات التالية

؛مراقبة يف عملية الدورة البيع والشراء-1
؛I=QCIالتسلسل يف -2
درجت وفق معايري وقوانني ومت طلبها بطريقة مالئمة أن طلبيات الشراء أمراقبة وصل الطلبات لضمان -3

؛ومناسبة
تتطابق مع السلع ...) استثمارات، خدمات، مواد ولوازم، مصاريف عامة ( ن مجيع الفواتري أضمان -4

؛واخلدمات، ومت استالمها بالفعل وسجلت بطريقة صحيحة
؛افية، استنادا على حتليل الوظائفضمان مسألة فصل املهام والوظائف مت بطريقة ك: فصل املهام-5
؛مت بطرقة صحيحةمجيع املشرتيات قيّ أنّ ضمان: التقييم-6
ا املناسبة: ل العملياتفص-7 .ضمان أن مجيع املشرتيات واملنتجات واملبيعات مسجلة يف موعدها ومد

وظيفة الشراء حتتوي على جمموعة من املهام األولية اليت تتضمن دورة حمددة على مستوى استبيان املراقبة الداخلية 
:و ذلك  عن طريق متتاليات رئيسية هي

التعبري عن احلاجة؛-
اء؛طلب الشر -
أوامر بطلب الشراء؛-
طلب اإلذن بالشراء؛-
رسال الطلبية؛إ-
استالم البضاعة؛-
مقارنة بني البضاعة الواردة والفاتورة املستلمة؛-
مقارنة بني وصل االستالم والفاتورة؛-
القيد احملاسيب؛-
مراقبة القيد احملاسيب؛-
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وصل التسديد؛-
التسجيل يف سجل املشرتيات؛-
املوردين؛التسجيل يف حساب -
تقريب كشف املوردين مع احلسابات؛-
احلساب اجلماعي؛/ تقريب توازن املوردين-
مركزية الشراء؛-
حترير الشيك؛-
امضاء الشيك؛-
ارسال الشيك؛-
استالم االتفاقيات؛-
حتديث سجل أوراق الدفع؛-
حتديث سجل أوراق اخلزينة؛-
شطب قسائم التربير؛-
.متابعة املداخيل-

استبيان ضمن جدول حتليل املدقق، حيث أن هذا األخري يبحث عن أجوبة األسئلة هذا التسلسل مبني يف
:باستخدام الوسائل األساسية التالية

املقابالت؛-
املالحظات؛-
.الوثائق-

.أجوبة األسئلة املطروحة حمددة لطريقة التدقيق اليت سوف تعتمد مع التقرير النهائي
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للرقابة الداخليةالوثائق األساسية : المطلب الثاني

:من بني هذه الوثائق نذكر

وصل الطلب؛-
وصل االستالم؛-
وصل اخلروج لالستهالك؛-
:وصل الطلب-1

:حىت يتم قبول وصل الطلب، جيب أن خيضع إلمضاءين

.مدير املؤسسة أو الوحدة أو املمثلني-
.ل التموين أو املمثلنيئو مس-

نسخ على اساس طلب الشراء 03غالبا ما يكون وصل الطلب حمرر من قبل مصلحة خدمة البيع أو التموين يف 
.من قبل اهليئة املختصة

.األصلية للمورد: 01النسخة رقم -
.نسخة ملصلحة خدمة الشراء: 02النسخة رقم-
.نسخة أخرى ملراقبة االستالم: 03النسخة رقم -
:وصل االستالم-2

خيضع هذا . م جيب أن يكون حمرر يف نفس الوقت مع استالم السلع قبل أن تدخل اىل املخازنوصل االستال
: الوصل اىل

.لكل وصل استالم حمرر جيب أن يطابق وصل الطلب-
.وصل االستالم يهدف للتثبت من وثائق املخزن-
:نسخ05وصل االستالم عادة ما يكون حمرر على شكل -

.احملاسبة املتعلفة باملنتوج   :01النسخة رقم - 
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.احملاسبة العامة: 02النسخة رقم - 

.مسري املخزن: 03النسخة رقم - 

.امني املخزن: 04النسخة رقم - 

.صل املنتوج أتتضمن :05النسخة رقم - 

يضم " مراقبةوصل "ن عملية املراقبة ترفق مبلف يسمى إستالم السلع، فإثناء أ: ثناء االستالمأعمليات املراقبة 
:املعلومات اآلتية

يتم حتديد مستوى جودة السلع املستلمة من طرف قسم مراقبة اجلودة: درجات اجلودة.
يتم من خالله إعطاء التوجيهات للمطابقة على أساس الكمية املسجلة ضمن وصل املراقبة: احلساب.
يث يتم مقارنة ما مت استالمه مع ما تتم هذه العملية يف العادة حسب حاجة قسم مراقبة اجلودة، ح: الوزن

.جاء يف الطلبية
وصل الدخول يقوم به امني املخزن على أساس وصل االستالم ويكون مبثابة اثبات على أن : وصل الدخول

:نسخ05السلع قد استلمت وهذا ضمن 
.باملنتوجاحملاسبة املتعلقة: 01النسخة رقم -
.احملاسبة العامة: 02النسخة رقم -
.مسري املخزن: 03النسخة رقم -
.مني املخزنأ: 04النسخة رقم -
.املنتوجصلأتتضمن : 05النسخة رقم -
:وصل الخروج االستهالك-3

، كما ان حتريرها يكون دائما يف انتقال املسؤولية بني  مسؤول املخزن و بني اهليئة الطالبةيهدف اىل تسجيل 
.احلني

.حترير وصل خروجال ميكن اخراج أي سلع من املخزن بدون -
:نسخ على النحو التايل05وصل اخلروج يكون يف -
باملنتوجاحملاسبة املتعلقة: 01النسخة رقم -
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.احملاسبة العامة: 02النسخة رقم -
.مسري املخزن: 03النسخة رقم -
).طالبة املنتوج(اهليئة املعنية : 04النسخة رقم -
.املنتوجصل أتتضمن : 05النسخة رقم -
.جيب أن يكون الوصل حمرر من قبل املورد يف نفس وقت االستالم: املوردوصل تسليم -
يصبح  الوصل  عند تسليمه عن تسليم الوصل للزبائن من قبل امني املخزن  ،وهو عبارة : وصل تسليم املرسل-

.مبثابة مربر ألمني املخزن يف حالة  بيع السلع
:ورد اىل الزبون تكون حمررة عن طريق نسختني و هي عبارة عن وثيقة مسلمة من امل: فاتورة املوردين-
.البائع: 01النسخة رقم -
.املشرتي: 02النسخة رقم -

رجاع السلعة إقبله يف حالة تكون هذه الفاتورة حمررة من قبل البائع وكما حتتوي على الديون وتكون أيضا حمررة من
.مع اإلنقاص يف السعر

هم االختالفات ما بين وحدات التسمين و الذبح أعمليات التدقيق و :المطلب الثالث 

عمليات التدقيق-والأ

:تدقيق تقني-أ
؛بيض مبذبح بوقرياتألدراسة مشكل التباين يف وحدات الدجاج ا-
؛داء الناتج عن الدجاج املذبوحألتباث معايري ا-
؛توظيف بيطري لتسيري نشاط املذبح و عدد الوحدات و العيوب و حترير شهادات طبية-
.اعادة تشكيل جلنة للتحقيق يف عدد الوفيات يف الدجاج ذو النوعية اجليدة-

:تدقيق تسيير المخزن-ب
؛حتديث وثائق املخزن للمنتجات املنتهية-
دف - ؛ىل تبيان معدل اجلفافإالقيام بعملية 
.القيام بعملية تفرض جرد ثالثي للمنتجات املنتهية-
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: تدقيق النشاط التجاري-ت
؛عدد نقاط البيع تتجاوز املرجعية و اخلسائر املرتبطة بالتكلفة النهائية للمنتجات-
دف اىل حتديد املعايري إلنتاج النقانق الكاشري- ؛القيام بعملية 
؛نقاط البيع بالدينار) 2013ديون سنة ( القيام باسرتداد الديون -
؛اجليدبيض ألائل النقل اخلاصة لنقل الدجاج اابرام عقود مع وس-
؛تصليح العداد الذي يشري اىل استهالك الغاز و النفط-
اء تزويد الغاز للمرآب املتحرك- ؛القيام بإ
؛تزويد سيارة اخلدمة بسجل-
اإنشاء قرارات إ- .دارية لسائقي الشاحنات اجلديدة و حتميلهم مسؤولية خسار

:تدقيق الموارد البشرية-ث
؛بعت بقايا العفل السنوية-
؛2014لسنة ) الثالثي الرابع(االمن الوقائية و النظافة و د احملررات رص-
.نتاجإلانقاص عدد الغيابات لعمال ا-

:التدقيق المحاسبي والمالي-ج
؛حتديث السجل اليومي-
.تسيري خزينة الوحدة بفعالية تامة -

:تدقيق النشاط التجاري-ح
؛امتام بعض ملفات الزبائن املتضمنة يف السجل التجاري و البطاقة الضريبية-
؛السهر على تطبيق شروط حمددة يف العقود املربمة-
.عملية سداد الديون-

اهم االختالفات ما بين وحدات التسمين و الذبح ببوقيرات-ثانيا
2014البرنامج السنوي للتدقيق الداخلي لسنة -أ

مع على أساس اخلطة التالية، وهذا خالل أربع ثالثيات كما يتم تنفيذ  الربنامج السنوي للتدقيق الداخلي با
:يوضحه اجلدول التايل
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الجهة الخاصة للتدقيق الوحدة المدققة نوع التدقيقالمرحلة

2014ول الثالثي األ
2014الثالثي الثاين 
2014الثالثي الثالث 
2014الثالثي الرابع 

التدقيق التقين؛-
تدقيق النشاط التجاري؛-
تدقيق املوارد البشرية؛-
تدقيق تسيري الوسائل العامة؛-
تدقيق االمن؛-
.املاليةتدقيق احملاسبة و -

مذبح بوقريات

2014ول الثالثي األ
2014الثالثي الثاين 
2014الثالثي الثالث 
2014الثالثي الرابع 

التدقيق التقين؛-
البشرية؛تدقيق املوارد -
تدقيق تسيري املخزن؛-
تدقيق تسيري الوسائل العامة؛-
تدقيق االمن؛-
.تدقيق احملاسبة واملالية-

وحدة اجلسد حباسي ماماش والصور    

2014ول الثالثي األ
2014الثالثي الثاين 
2014الثالثي الثالث 
2014الثالثي الرابع 

التدقيق التقين؛-
تدقيق املوارد البشرية؛-
تسيري املخزن؛تدقيق -
تدقيق تسيري الوسائل العامة؛-
تدقيق االمن؛-
املاليةتدقيق احملاسبة و -

بيض بعني تادلسوحدة الدجاج األ

2014ول الثالثي األ
2014الثالثي الثاين 
2014الثالثي الثالث 
2014الثالثي الرابع 

التدقيق التقين؛-
تدقيق املوارد البشرية؛-
تدقيق تسيري املخزن؛-
تسيري الوسائل العامة؛تدقيق -
تدقيق االمن؛-
ملاليةاتدقيق احملاسبة و -

وحدة الدجاج االبيض ببوشنتوف

2014الثالثي الثاين 

2014الثالثي الثالث 

2014الثالثي الرابع 

التدقيق التقين؛-
تدقيق املوارد البشرية؛-
تدقيق تسيري املخزن؛-
تدقيق تسيري الوسائل العامة؛-
تدقيق االمن؛-
.املاليةاحملاسبة و تدقيق -

مذبح حاسي ماماش
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2014الثالثي الثاين 

2014الثالثي الثالث 

2014الثالثي الرابع 

التدقيق التقين؛-
تدقيق املوارد البشرية؛-
تدقيق تسيري املخزن؛-
تدقيق تسيري الوسائل العامة؛-
تدقيق االمن؛-
.املاليةتدقيق احملاسبة و -

مذبح سيدي ابراهيم

2014الثالثي الثاين

2014الثالثي الثالث 

2014الثالثي الرابع 

التدقيق التقين؛-
تدقيق املوارد البشرية؛-
تدقيق تسيري املخزن؛-
تدقيق تسيري الوسائل العامة؛-
تدقيق االمن؛-
.املاليةتدقيق احملاسبة و -

بسيدي اخلطاباألبيض وحدة الدجاج 

2014الثالثي الثاين 

2014الثالثي الثالث 

2014الرابع الثالثي 

التدقيق التقين؛-
تدقيق املوارد البشرية؛-
تدقيق تسيري املخزن؛-
تدقيق تسيري الوسائل العامة؛-
تدقيق االمن؛-
.املاليةاسبة و تدقيق احمل-

املقر

:عملية تدقيق املراحل االنتاجية ملزرعة التسمني-ب

:يل االنتاجية ملزرعة تسمني كما يلتتم عملية تدقيق املراح

تدقيق عملية استالم الصيصان:

.حيث جيب التأكد من االعداد املستلمة فعليا باملزرعة من خالل جلنة استالم تقوم بتسجيل اعداد وثائق الوصول

تدقيق كميات العلف المستهلكة:

حيث جيب االطالع على برنامج العلف املعتمد يوميا حسب العمر والتأكد من تطبيقه من خالل حماضر 
.األعالف وتدقيق عملية استالم العلف من خالل أذون التسليماستهالك 
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تدقيق عملية استهالك التحصينات:

.وذلك من خالل االطالع على حماضر استهالك التحصينات

تدقيق بيانات التقارير اليومية للمزرعة:

وإثباته من غري الصاحلةمن خالل التدقيق احلسايب ألرقام التقارير اليت ختص االنفاق اليومي وإعدامات الطيور 
.خالل حماضر معدة لذلك

تدقيق عملية بيع المنتج سواء للسوق أو للمجازر:

:وذلك من خالل حماضر جلنة البيع اليت تضم عادة األعضاء التالية

عضو مبيعات لتحديد أسعار البيع املعتمد؛-
عضو فين لتحديد وفرز الطيور الدرجة األوىل والثانية والنافق؛-
.مايل للوزن والتحصيلعضو -

وتعمل اللجنة يف تكامل وترابط فيما بينها على أن يتم اجلرد الفعلي للمزرعة مع تدقيق البيانات والتسجيالت 
.احملاسبية لكل خطوة من اخلطوات السابقة

 تسمين(دواجن التدقيق بيانات المراحل اإلنتاجية والمحاسبية في إحدى المزارع في شركة تربية(

ا اإلنتاجية واحلسابية وفق عدة مراحل على يتم  اختيار إحدى مزارع التسمني بالشركة ملتابعة مدى دقة معدال
:النحو التايل

يتم االطالع على بيانات إنتاج الفقاسة لبيان معدالت نسب الفقس ومقارنة : )الفقاسة ( املرحلة األوىل -
ا اإلنتاجية عدد الكتاكيت املسلمة من الفقاسة إىل املزرعة املرا . د فحص معدال

يتم االطالع على سجالت املزرعة اإلنتاجية من تاريخ استالم الكتاكيت حىت ): املزرعة ( املرحلة الثانية -
تاريخ تصفية املزرعة بالبيع املنتوج حيا أو يتم تسليمه للمذبح بعد استبعاد عدد الطيور النافقة أثناء فرتة الرتبية 

زر ويقارن ذلك مع ) :مليزان ا( املرحلة الثالثة - يتم وزن الدجاج املسلم من املزرعة للبيع حي أو للذبح يف ا
.سجالت املزرعة وامليزان للتأكد من دقة العدد واألوزان 
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زر اآليل ويتم استبعاد ): الذبح والتجهيز ( املرحلة الرابعة - يتم مطابقة عدد الدجاج املسلم من امليزان إىل ا
هز ونسبة إعداد وأوز  ان الدجاج نافق الوصول واملستبعد من الذبح لبيان الوزن اإلمجايل ووزن الدجاج ا

زر وفق العدد والوزن  التصايف بعد انتهاء عملية الذبح ويتم االطالع على البيانات اإلنتاجية اليت يعدها ا
. وأشكال املنتجات وفق الطلب

مع املسلم ذبحتم مطابقة البيانات اإلنتاجية الصادرة من املللمستودعات ي): التسليم(املرحلة اخلامسة -
لبيان مدى دقة البيانات اإلنتاجية واملطابقة بينهما من حيث األعداد واألوزان ) املخازن (للمستودعات 

.واألنواع ومطابقة ذلك أيضا مع كارت الصنف لكل نوع لدى اإلدارة املالية

الداخلي بالمجمعميثاق التدقيق : الث ثث الحالمب

مع 1سيتم التطرق يف هذا املبحث اىل عناصر ميثاق التدقيق الداخلي با

هميثاق التدقيق والغرض منتعريف: ولألالمطلب ا

وهي مصممة بطريقة جيدة ول من وظيفة التدقيق الداخلي،ألميثاق التدقيق هو وثيقة رمسية يتضمنها املعيار ا
التدقيق إجراءاتو ألحكام، السلطات و املسؤوليات لقسم التدقيق الداخلي، هدا امليثاق ثابت األهدافلتحديد 

مع، و من بني ا :صنافهألداخلي با

:استقاللية التدقيق الداخلي داخل المؤسسة- 1

، وهدا يف اطار استقالليته من حيث )العامة للمؤسسةاإلدارة(قسم التدقيق الداخلي مرتبط بسلطة سلمية 
.نشاطات التدقيق 

لياتالمسؤو - 2

:التدقيق الداخلي يضم

من قانون العقوبات؛302احرتام سر املهنة على حسب ما تنص عليه املادة  -

1Charte d’audit interne, groupe avicole ouest .
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احلفاظ على سرية املعلومات و الوثائق الرمسية؛-
تدقيق؛ية و موضوعية مقارنة مع هيئات الالتصرف حبر -
تقييم نظام الرقابة الداخلية؛-
فالس املؤسسة؛إسباب أتبيان -
.تقدمي تقرير للمديرية العامة فيما يتعلق بالتوصيات الغري متبعة-

المصادقة على التوصيات-3

قسم التدقيق الداخلي ينشئ مشروع تقريري عند قيامه بأي مهمة، النتائج والنقائص املستخلصة والتوصيات 
تعرض على اجلهة اخلاضعة للتدقيق يف ختام املهمة، يف حالة االختالف حول حمتوى املشروع فان قسم التدقيق 

لتدقيق، عندما تكون هده النتائج املستخلصة بعني االعتبار التحفظات اليت تبديها اجلهة اخلاضعة لذيأخالداخلي 
.خالف ذلك، يتم اإلبالغ عن تعليقات اجلهة اخلاضعة للتدقيق يف التقرير النهائي. ائية

تقرير التدقيق - 4

الوثيقة بإعدادل قسم التدقيق الداخلي يقوم ئو ن اجلهة اخلاضعة للتدقيق فان مسعند دراسة املشروع و قبوله م
.لنتائج  اليت متت املصادقة عليهاوجمال املهمة ؛ الوقائع واأهدافتبني النهائية اليت 

ىل املدير العام للمؤسسة الذي يكون له احلق يف عرضه على اجلهة اخلاضعة للتدقيق يف نطاق إالتقرير النهائي يرفع 
.سري

التوصياتذتنفي- 5

د خمطط عداإتكون من خالل اإلجابات، هذه جابات للتوصيات املصادق عليهاإي اجلهة اخلاصة بالتدقيق تعط
.يوم15قصاها أق الداخلي يف مهلة ىل قسم التدقيإرساهلا إعمل يضم جمموع التوصيات و 

دف إىل تنفيذ حلول للنقائص اليت مت حتديدها والتحقق من صحة  وضع خطة عمل تضم خمتلف العمليات اليت 
ين التعامل ل املعئو ات تدخل عدة هيئات جيب على املسالعمليعندما حتتاج بعض التوصيات املصادق عليها،

.أخرىلني تابعني هليئات ئو لتوافق النشاط مع مس
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التوصياتذمتابعة تنفي- 6

.خمطط العمل املقررذلة عن متابعة تنفيئو اهليئة اخلاصة بالتدقيق هي املس

.هاذالتوصيات وعملية تطور  تنفيبشأن جيب على قسم التدقيق أن يكون على علم باإلجراءات املتخذة 

قسم التدقيق ،على وجه اخلصوص بالتوصيات اهلامةعندما ال يتم احرتام اجلدول الزمين للتنفيذ فيما يتعلق 
.التجاوزاتاجتاههتوصياتباملديرية العامة يعلماالت و احلهدهالداخلي يضبط

العالقة مع التدقيق الخارجي - 7

وهدا , )راقيب احلساباتم(ن يكون متناسق  مع  عمل خمتصي  التدقيق اخلارجي أن عمل  التدقيق الداخلي جيب إ
.عمال املراقبةألتكرار فيما خيص عداد جدول ختطيط موحد لتفادي عملية اإمن خالل  

خالقياتألترام المعايير المهنية و دليل ااح: المطلب الثاني 

.لتدقيق الداخلياتقوم مديرية التدقيق الداخلي مبهمتها باحرتام كامل ملعايري 

اعلى ن حترتم قواعد السلوك املهين اليت ختتصر أجيب على مديرية التدقيق الداخلي  و اليت املبادئ املعمول 
، تتوفر يف املدققأناليت جيب )املوضوعية، النزاهة، السرية، الكفاءة ( تنطبق على املهنة وممارسة التدقيق الداخلي

.فهي بصفة عامة كل قواعد السلوك وااللتزامات األخالقية اليت حتكم مهنة التدقيق

.اىل تعزيز ثقافة األخالقيات يف مهنة التدقيق الداخلييهدف قانون  قواعد السلوككما 

:هدا القانون  يضم معيارين هامني

؛مبمارسة التدقيق الداخليصلة  مبهنة و  البادئ األساسية ذات امل- 1
.اليت تصف معايري السلوك املتوقعة من املدققني الداخليني األخالقيةقواعد ال- 2

.واملؤسسات اليت تقدم خدمات متعلقة بعمليات التدقيق الداخلياألشخاصهدا القانون  يطبق على 

:تيةآلسية ام و تطبيق مبادئ األسايف هدا الصدد يتوقع من املدققني الداخليني احرتا
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ا يف أنصداقية اليت جيب املالثقة و أساسنزاهة املدقق هي : النزاهة .عملهإطاريتصف 
ا من ذهن حيث  املوضوعية و املعايري املهنية مبن يتميزوا أجيب على  املدققني الداخليني  : الموضوعية

.املتعلقة بنشاط التدقيق الداخليخالل مجع، تقييم و إيصال املعلومات

ن يتم التأثري عليهم أال جيب ن  يقيموا  بطريقة متوازنة مجيع العوامل ذات الصلة و أجيب على  املدققني الداخليني 
.و مصلحة غريهمأصدار  أحكامهم من قبل مصلحتهم إيف 

ا ، وعليهم أال أعلى  املدققني الداخليني  :الثقة يفشوا ن حيرتموا مصداقية و خصائص املعلومات اليت يتلقو
.و مهين يرخص  هلم القيام بذلكأو  التزام قانوين أومات  إال مع الرتاخيص املطلوبة املعل

كمل وجهأعلى يطبق املدققني الداخليني املعرفة واملهارات املطلوبة للقيام مبهامهم: الكفاءة.
 قواعد العمل بالمعايير المهنية:

مع نذكر ما :يليمن بني قواعد العمل با

النزاهة-1

: املدققني الداخليني

؛جيب أن يقوموا مبهمتهم بأمانة واجتهاد و مسئولية- 

؛جيب احرتام القانون وتقدمي اإليضاحات املطلوبة املتضمنة يف القوانني وقواعد املهنة- 

نشطة الغري قانونية أو االخنراط يف األعمال اليت هي متنافية مع مهنة التدقيق ألأال تؤخذ بعني االعتبار اجيب - 
؛الداخلي داخل املؤسسة 

.داف املشروعة واألخالقية للمؤسسةجيب أن حترتم، وتساهم يف حتقيق األه- 

الموضوعية -2

:املدققني الداخليني

؛ميكن أن تؤثر سلبا على حكمهمال ينبغي أن يشاركوا يف األنشطة أو إقامة العالقات اليت - 
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.حكامهم املهنيةأي شيء ميكن أن يضعف أو يؤثر على ال ينبغي أن يقبلوا  أ- 

الثقة-3

:املدققني الداخليني

؛رذجيب محاية املعلومات اليت حيصلون عليها أثناء أنشطتهم و استخدامها حب- 

ال تتفق مع القانون أو فيما يضر جيب عدم استخدام هذه املعلومات ألية مكاسب شخصية أو بطريقة - 
.األهداف األخالقية للمؤسسة

الكفاءة-4

:املدققني الداخليني

؛جيب تنفيذ أعمال التدقيق الداخلي وفقا للمعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي- 

م وجودة عملهم-  .جيب أن تسعى دائما لتحسني كفاء

المهنيةالمعاييرتطبيق : ثالمطلب الثال

مع 1:من بني املعايري اليت يتبناها ا

:و خدمات التدقيقاملدققني الداخلينيختص: معايير كفاءة 

تصف طبيعة نشاط التدقيق:  معايير التأهيل

مع و اليت مت شرحها يف اجلانب النظري : معايري الكفاءة اليت يتبناها ا

؛، السلطة ، املسؤوليةالغرض: 1000املعيار - 

االستقاللية و املوضوعية؛: 1100املعيار - 

1Charte d’audit interne,groupe avicole ouest oravio .
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؛االستقاللية التنظيمية: 1110املعيار - 

املوضوعية الفردية ؛: 1120املعيار - 

الكفاءة و العناية املهنية االزمة؛: 1200املعيار - 

.برنامج التأكد و حتسني اجلودة: 1300املعيار - 

مع) األداء(معايري التأهيل  :اليت يتبناها ا

؛ادارة نشاط التدقيق الداخلي:2000عيار امل- 

التخطيط؛: 2010املعيار - 

؛التبليغ و املوافقة: 2020املعيار - 

؛إدارة املوارد: 2030املعيار - 

القواعد و اإلجراءات؛: 2040املعيار- 

طبيعة العمل؛: 2100املعيار - 

املخاطرإدارة:2110املعيار - 

املخاطرإدارةنظمحتسنييفهماسيو كبريةالاملخاطروتقييمحتديدخاللمناملؤسسةيساعدالداخلياملدقق
لكن املؤسسة ال تتبىن هدا املعيار على حد قول املدقق املعيار حتديد وتقييم املخاطريتناول هدا ،والرقابة

.الداخلي

املراقبة : 2120املعيار - 

افعاليتهاتقييمخاللمناملناسبةالداخليةالرقابةنظامعلىاحلفاظيفاملنظمةساعديالداخلياملدقق وكفاء
.املستمرالتحسنيوتعزيز
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كللللتخطيطالرمسىيالطابعوإضفاءتصميمجيب على املدققني الداخليني: ختطيط املهمة : 2200املعيار - 
.مهمة

.هداف ،تاريخ  ومهلة املهمة و املوارد املخصصة األالتدخلجمالاخلطةهذهحتدد

لتحقيقكافيةمعلوماتوتدوينوتقييموحتليلحتديدجيب على املدققني الداخليني : املهمةإجناز: 2300املعيار - 
.همة املأهداف

.جيب على املدققني الداخليني ابالغ نتائج املهمة : إبالغ النتائج : 2400املعيار - 

اتالتوصي،ن األهداف وجمال املهمة واخلوامتجيب أن يتضم: )تقرير التدقيق(حمتوى اإلبالغ : 2410املعيار - 
.عملوخطة

اإلبالغ ( مبادئ لكتابة التقارير التدقيق 7هدا املعيار حيدد ) : نوعية التقرير( :اإلبالغنوعية: 2420املعيار - 
.وبناءةموجزةجيب أن يكون صحيح ، موضوعي ، واضح ، 

واخلطأالسهو: 2421املعيار - 

جلميعاملصححةاملعلوماتترسلأنجيبالداخليالتدقيقرئيسامتناعأوكبريخطأالنهائيالتقريرتضمنإذا
).غري مطبق(،هذا املعيار ال تعمل به املؤسسة األصليةالنسخةمناملستفيدين

احملرزالتقدمرصدإجراءات: 2500املعيار - 

، هذا املعيار ال يعمل )إتباع التوصيات(النتائج املعلنة جيب على مسئول التدقيق وضع نظام يسمح مبراقبة و تنفيذ 
مع ).غري مطبق(به ا

العليااإلدارةقبلمناملخاطرقبول: 2600املعيار - 

مع  ).غري مطبق(هذا املعيار ال يعمل به ا

مع يعمل ببعض معايري الكفاءة والتأ هيل وليس  من خالل ميثاق التدقيق الداخلي، نستطيع أن نستخلص بأن ا
م غري مؤهلني لتطبيقها فهي تتطلب عناية مهنية ومستوى معني من الكفاءة، وأيضا تتطلب  كلها وهذا راجع أل

مع .تكوين وهو ما مل حيصل عليه أفراد مصلحة التدقيق الداخلي با
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خـالصـة

مع تربية الدواجن بالغرب  مع عبارة عن مؤسسة أن هذا ، وجدنا ORAVIOمن خالل دراستنا هذه  ا
من احلجم الكبري يضم عدة وحدات يشرف عليها بطريقة مباشرة ، وعدة فروع يشرف عليها بطريقة غري مباشرة 
و هي عبارة عن شركات مسامهة مستقلة برأس ماهلا وأعماهلا لكن تسري كلها بطريقة تسيري احملفظة من طرف 

ذي يضم ثالثة أعضاء برئاسة أحدهم، وتتعدد منتجات هذه جملس املديرين يف املقر الرئيسي للمؤسسة، ال
.اخل....الوحدات والفروع من دجاج، حلوم بيضاء، ومحراء

مع بنظام التدقيق الداخليأن كما يطبق على أساس خطة تتضمن أنواع التدقيق و اجلهة اخلاصة ا
وقد وأدواتمهمةأساسيةومعايريوقواعدكائزرإىلجعمله حيتايؤدي التدقيق الداخليولكيبتدقيق الوحدة  

مع ال يعمل بكل املعايري وذلك  مع و استنتجنا أن ا تطرقنا إليها يف هدا الفصل عرب ميثاق التدقيق الداخلي با
معراجع لعدة أسباب من بينها   .التكوين املستمر و هو ما مل حيصل عليه أفراد مصلحة التدقيق الداخلي با
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:خاتمة عامة
املتمثلة شكالية الدراسة معاجلة إالتأهيلملدقق الداخلي مبعايري الكفاءة و حاولنا من خالل تناولنا ملوضوع التزام ا

هو جمسدين من خالل ذلك ملا ،"التأهيل يف التدقيق الداخليالكفاءة و ملدقق الداخلي مبعايري مدى التزام ا"يف 
ئص اليت جيب توفرها يف حتدد اخلصااليت التأهيلوربطها مبعايري الكفاءة و به يف الواقع املهين اجلزائريمعمول

ق الداخلي وحتدد تتناول طبيعة التدقيحبيثومعايري التأهيل،األفراد الذين ميارسون التدقيق الداخلياهلياكل و 
، تطبق معايري الكفاءة والتأهيل على مجيع خدمات التدقيق الداخليهذا و . دة ألداء اخلدمات املقدمةمعايري اجلو 

التأهيل يف والية مستغامن، ملدقق الداخلي مبعايري الكفاءة و ومن خالل الدراسة امليدانية حاولنا الوقوف على التزام ا
:وصلنا إىلت، حيث انية ملؤسسة تربية الدواجن للغربدراسة ميدب

نتائج الدراسة-أوال
:أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل اجلانب النظري واجلانب التطبيقي ما يلي

نتائج متعلقة بالجانب النظري-1
:أهم ما توصلنا إليه من خالل حتليلنا للجانب النظري ملوضوع الدراسة ما يلي

الرقابةوسائلوإجراءاتوذلك الحتوائه على ،ؤسسةملايفهامةمكانةحتتلمهمة التدقيق الداخلي-
؛الداخلية

بعنيأخذهاجيبوأدواتوتقنياتمهمةأساسيةومعايريوقواعدكائزرإىلجحتتامهمة التدقيق الداخلي-
؛االعتبار

واملهارات واخلربات الضرورية اليت متكنه من تقدميها الداخلي باخلدمات اليت ميتلك هلا املعرفةدققيرتبط امل-
؛بالصورة املرضية

ا وفقا ملعايري املمارسة املهنية للاجنازالداخليدقق املعلى - ؛الداخليتدقيق اخلدمات اليت يرتبط 

التدقيق ملهنة يخالقاأليثاقاملباعتبارها املهينالسلوك ومبادئقواعد الداخلي أن حيسن دقق على امل-
؛الداخلي

.الداخليالتدقيق املنوطة مبهنة األهدافمن حتقيق متكنه والتأهيلاملدقق الداخلي مبعايري الكفاءة التزام -
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)الدراسة الميدانية(نتائج متعلقة بالجانب التطبيقي -2
:للجانب التطبيقي ملوضوع الدراسة ما يليدراستناأهم ما توصلنا إليه من خالل 

 غرب للجممع تربية الدواجن)ORAVIO( عبارة عن مؤسسة من احلجم الكبري يضم عدة وحدات يشرف
؛، ما جيعل ضرورة تواجد مصلحة التدقيق الداخليعليها بطريقة مباشرة

من التدقيق ولكل نوع جهة خاصة به؛خمتلفة نواع ألمجمع ل
؛انشأت وعرفت من خالل املدقق واجلهة اخلاصة بالتدقيقباملؤسسةعملية التدقيق
دوات أهم أواليت تعترب من الوثائق،املالحظات،ملقابالتكاوسائل  عدة ملدقق الداخلي يستعملن االحظنا أ

التدقيق الداخلي؛
 حيث كان املدقق الداخلي يتلقى أوامر ويسلم تقارير تابعة إىل قسم مراقبة التسيري،خلية التدقيق كانت

؛لرئيسه الذي يسلمها إىل املدير العام
هلني لتطبيق كل معايري الكفاءة والتأهيل اليت تتطلب عناية مهنية      فراد مصلحة التدقيق الداخلي غري مؤ أ

مشاركتهم يف الدورات نقص و هذا راجع لعدم حصوهلم على تكوين مناسبومستوى معني من الكفاءة و 
؛التكوينية والتدريبية وامللتقيات

مع تعاين عجزا م بسبب فشلها يف توظيف ،عتربا يف عدد املدققني الداخلينيوظائف التدقيق الداخلي يف ا
ا وحتقيق أالكفاءات املطلوبة  هدافها؛واملالئمة للوفاء مبسؤوليا

التوصيات-ثانيا
:ح التوصيات التاليةوبعد إمتام هذه الدراسة نقرت 

ضرورة االنضمام إىل املنظمات املهنية الدولية للتدقيق الداخلي؛
 ا، وذلك من ا والتمسك  القيام بتوعية املدققني الداخليني بأخالقيات املهنة وحثهم املستمر على مراعا

ا؛خالل عقد الدورات التدريبية اليت تبصرهم مبزايا تلك القواعد وبعواقب عدم االلتز  ام 
؛والتأهيلعايري الكفاءة مالعمل جبميع
ايري التدقيق الداخلي؛عفراد مصلحة التدقيق على االهتمام مبالقيام بتكوين يساعد أ
؛توفري احلماية الالزمة للمدققني الداخليني من املخاطر اليت تواجههم يف عملهم
 رائه لصادر عن املدقق الداخلي مبختلف آبالتقرير اهيل اليت ترتبط ة االعتماد على معايري الكفاءة والتأضرور

ن ترد يف هذا التقرير؛فق منط واحد لعمل املدقق وبعناصر حمددة ودقيقة ينبغي أوو 
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 زيادة بسط ر النهائي للمدققني الداخليني، و االقرتاحات اليت تندرج ضمن التقريضرورة االهتمام بالتوصيات و
م للمدققني الداخليني بأني، وتصهيبة املدققني الداخليني بني املوظف مساعدون ال أكثر وال محيح نظر

.قلأ
آفاق البحث-ثالثا

ال أمام حبوث أإَن آفاق البحث يف املوضوع  :خرى تتعلق ب ما زالت مفتوحة فهي تتيح ا

منهجيتها؛تطوير لفَعال لوظيفة التدقيق الداخلي و فعالية املعايري الدولية للتدقيق الداخلي يف األداء ا-

.الدور املنتظر من التدقيق الداخلي يف إطار تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد باجلزائر-
.جلا التوفيق إال من عند اهللا عَز و موفقنا يف معاجلة هذا املوضوع، و يف األخري نأمل أن نكون قد و 
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ملخص

حتتاج وظيفة التدقيق الداخلي لكي حتقق دورها املطلوب، إىل ركائز و دعائم أساسية و اىل ميثاق التدقيق الداخلي 
ا وأيضا إىل القواعد الذي حيتوي على معايري الكفاءة و التأهيل املتعارف عليها عامليا و اليت حتدد مسؤوليا

و القوانني و اللوائح اليت تنظمها و حتكمها و قواعد السلوك املهين اليت املتحكمة فيها و مبهمة التدقيق الداخلي،
ا املدّقق الداخلي و التقنيات و األدوات املؤطرة لعملية التدقيق الداخلي و اليت تعتمد عليها  جيب أن يتحلى 

.املؤسسة للقيام بأعماهلا بالكفاءة و الفعالية املناسبة

الداخلي، معايري الكفاءة و التأهيلالتدقيق : الكلمات المفتاحية 

Résumé

Afin de réaliser son but, la fonction d’audit interne nécessite plusieurs supports
et règles de bases à l’image de la charte de l’audit interne qui contient des
normes de compétence et de qualification reconnue à l'échelle mondiale , ces
normes définit les responsabilités et les règles de contrôles , elle définit
également les objectifs de l'audit interne, et les lois et règlements qui l’organise
ainsi que les règles de déontologie qui caractérise le comportement
professionnel de l’auditeur ,en plus des techniques et les outils qui encadre
l’opération d'audit interne et sur laquelle l’entreprise devra d'effectuer son
travail avec efficacité.


